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নিবেদন 

'ক্রস্রোড.স্ংএর বাংল! সংস্কবণ “কোন পথে ?র দ্িতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। 

অনিবার্য কারণে প্রকাশে বিলম্বে জন্য আমরা দ্বংখিত। 

গন্ভ বছর আগস্ট মাসে প্রকাশিত “কোন পথে ?্র প্রথম খণ্ডে ১৯৩৮ সালের 

এবং ১৯৩৯ সালের প্রথমার্ধেব স্ভাষচন্দ্রের যাবতীয় বক্তৃতা, রচনা ও চিঠিপত্জ 

সপ্রিবিষ্ট হয়েছে। ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে রচিত “্ষরওয়ার্ড বুক কেন? 
নিবন্ধটি দিয়ে এই খণ্ডের শুরু। তারপব প্রায় এক বছর ধবে “ফবওয়ার্ড ব্লক 

পত্তিকায় প্রকাশিত তাব রচনাগুলি ধারাবাহি কভাবে দেওয়া হয়েছে । বক্গাতা- 

গলির মধ্যে নাগপুব এ রামগড় ভাষণ ঢুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ১৯৪০ সালের 

হুলাই থে নন্গগুৰ পধস্থ শেষ কারাবাসকালীন তার লেখাগুলি মন্থে শবংচন্জ্ 

বকে এ সবকাবকে লেখা চিঠিগুলে তো! আ'দ্ছই | তাছাডা এ পর্ষন্থ অপ্রকাশিত 

ভার ছুটি প্রবন্ধ “আমার ক্টীবনেৰ বাণী ও “ফরওয়ার্ড ব্রকেব পটভূমি এবং 

কয়েকটি চিঠিও সংযোজন কব! হয়েছে । ১৯৪০-এব ডিসেম্ববে মুক্তিলাভেব পব 

ও ১৯৪১ তালেব জানুয়াধাত্তে ছেশ ত্যাগের পুবে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে স্বভাষচন্দ্রে 

শেষ পত্নালাপ এই খণ্ডের আব একটি বিশিষ্ট সংযোজন । ত্রিটিশ বাজদুত 
জিনপিথগোকে লেখা তাব দুটি চিঠি এবং বাপ্পা সবকারকে লেখ! তার শেষ চিঠি 
পিয়ে বইটি সম্পূর্ণ হয়েছে । 

পবিশিষ্টে তিনটি মূলাবান দলিল প্রকাশ কবা হলো । প্রথম, ১৯৩৮ সালে 
জাপান থেকে ভাষচন্জুকে লেখ। বাসবি বা বস্থব চিঠি , দ্বিতীয়, ১৯৩৯ সালে 

হভাষচন্দেব চীন যাতার পৰিকল্পনা সঙ্ন্ধে কৌতৃহলোদ্দীপক তথ্য , এবং তৃতীয়, 

১৯৪০ সালের শেষে শ্ুভাষচন্রকে লেখা জয়প্রকাশ নারায়ণের গোপন চিঠি । 

'এগুলিব বাজনৈতিক এ এতিহাঁসিক তাৎপর্য সুস্পষ্ট | 

১৯৩৮-৪০ সালব ভারতে বিকল্প বৈপ্লবিক নেতৃত্বেব প্রবস্তা স্থতাষচন্্রকে 

বুঝবার জন্য «কান পথে ? একটি অবশ্থ-পাঠ্য প্রামাণা বই। কেবল তাই নয়, 
বর্তমান ভারতের রাঙ্জনৈতিক পটভূমি হ্িরিশ দশকের শেষের দিকেই রচিত 

হয়েছিল । দেশের বর্তমান রাজনীতির সুত্র ও নানাজাতীয় সমস্তার স্মাধান অনেক 

ক্ষেত্রেই স্থভাষচন্ত্রের বর্তীবেযর মধ্যে পাওয়া যাবে । স্থতরাং প্ান পথে ? কেবল 



[| গ্ৃষ ] 

ইতিহাসের ছাত্রের জন্যই নয়, বর্তমানের ও তবিস্কতের সক্রিয় রাজনৈতিক 
কর্মীদের পক্ষেও একটি অপরিহার্য বই। 

নতুন তথ্যে এই গ্রন্থ সমৃদ্ধ করতে আমাদের সাহায্য কবেছেন দিল্লীর 

ন্যাশনাল আর্কাইভস অব. ইগ্ডিয়া, লণ্ডনের ইগ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ও শ্রীনুপেন্্র- 

চন্ত্র মিত্র মহাশয় । শ্রীহ্ণীলকুমার চট্রোপাধ্যায় অঙ্থবাদেব কাজ অধ্যবসায় ও 

নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও পত্রপূট সংস্কাব উদ্যম 
গ্রন্থপ্রকাশ সম্ভব করেছে। শ্রীবিনোদচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ছাপার কাজ তত্বাবধানেব 
সব ভাব মানন্দে বহন করেছেন । এদেব সকলকে ধন্তবাদ জানাই । 

সাঁধাবণ পাঠকমহলে নেতাজীব জীবনী অবলম্বন কবে নানাপ্রকাৰ 

আাডভেঞ্চাব ও রহস্তেব কাহিনীর চাহিদ। তাব শিজেব রচনাঁবলণব চেয়ে অনেক 

বেশী । দেশের স্বার্থে এই অবস্থার পরিবততন আনতে হবে । “কোন পথে ?'বৰ মত 

বইয়েব বহুল প্রচারে ও পঠনপাসনেব মাধাহুমই তা সম্ভব | আশ! কত দেশবাসী 

এই প্রয়াসে আমাদের সভায় হবেন । 

জয়ুতি লক 

১০ শরৎ বক্ষ বো 

নলকাত:-২৬ শিশিধকমাব বল্ল 

৬ সেপ্টেম্বব ১৯৭৪ 
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এম. এস. আনে, সত্যপাল, 



৫০ 
2 

আসব 
পরই, 
১ টম 



ফরওয়ার্ড রক কেন 

৫ই আগস্ট ১৯৩৯-এর “ফর ওয়ার্ড বরকে” স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় । 

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে ভারতভূমি থেকে উদ্ভূত এক আন্দোলন 
রূপপরিগ্রহ করেছে । এটি ভারতীয় জনগণের রাজনৈতিক মুখপাত্র এবং . 
এরই মধো মূর্ত হয়ে উঠেছে তাদের আশ, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ । এটি 
এমন এক সংগঠন যার উন্নতি ও বিকাশের অফুরন্ত সম্ভাবনা রয়েছে-_ 
ভারতীয় জাতির সম্ভাবন। যেমন সীমাহীন এই সংগঠনের সম্ভাবনাও 

তেমনই | কংগ্রেসের উন্নতি ও বিকাশ ভিতরকার তাগিদের ফলেই 
সম্ভব হয়েছে যদিও বাইরের অনেক কারণে তা৷ প্ররোচিত । ভিতরকার 
এই তাগিদই ফরওয়ার্ড রকের জন্মের জন্য মুখ্যত দায়ী । ব্যক্তিগত 
কারণ কিংবা আকম্মিক কোন অবস্থার উদ্ভব ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে 
এই নতুন ঘটনাকে ব্যাখা। করতে পারে না। ফরওয়ার্ড রকের 

আবির্াৰ ঘটেছে যেহেতু কংগ্রেসকে তার ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়ায় 
নতুন এক পর্যায়ে প্রবেশ করতে হবে । 

এখন, কংগ্রেসের এই বিকাশ ও উন্নয়ন কিভাবে সংঘটিত হয়? 
তার অস্তরশিহিত নিয়মসূত্র কী? ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে অনেক তত্বের কথা 
বলা যেতে পারে, কিন্তু আমার কাছে যা সবচেয়ে গ্রহণযোগা বলে 
মনে হয় এবং আমার মতে যেটি আর সবের থেকে বেশী বাস্তবানুগ, 

ত1 হেগেলীয় ভায়ালেকটিক বা দ্ন্ববাদ । প্রগতি যেমন সরল রেখা 
অনুসরণ করে ন& তেমনই তার চরিত্রও সব সময় শান্তিপূর্ণ নয়। প্রায়ই 
প্রগতি আসে স্ংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে । 

(তত্ব ও “বিপরীত তত্বোর সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে “সমন্বয় তত্বের 
জন্ম হয়। এই “সময় তত্ব' আবার ক্রমবিকাশের* পূরবী পর্যায়ে 
'তন্ব' হয়ে ওঠে । এই 'তত' আবার বিপরীত তত্ব'কে জাগিয়ে তোলে 



২ কোন পথে? 

এবং সেই সংঘর্ষের সমাপ্তি ঘটে আরেক 'সমন্থয় তত্ব । এইভাবে 

প্রগতির চাকা ক্রমাগত এগিয়ে চলে । 

যারা বখন তখন একতার কথ! বলেন এবং সবক্ষেত্রে ও সব 

অবস্থায় একতা বজায় রাখার জন্তে আবেদন করেন, তারা ক্রমবিকাশের 

এই মূল নুত্রটি খেয়াল রাখেন না। সত্যকার একতা এবং তুয়ে। 
একতা কর্মের একতা ও অকর্মণ্যতার একতা, যে একত। প্রগতিধমা 

এবং যে একতা অচল অবস্থা স্যি করে__-এদের মধ্যে আমাদের 

পার্থকা করতে হবে। আজ “যে কোন মূল্যে এবং সকল অবস্থায় 
একত।' স্লোগান তাদের কাছেই সুবিধাজনক ন্লোগান হয়ে উঠেছে 

যার। আর সংক্রয় নয় এবং বৈপ্লবিক প্রেরণ! যাদের আর নেই । এই 

মন ভোলানে। আবেদনে আমর। যেন বিপথে চালিত ন| হই। 

জীবন্ত ও সক্রির গ্রাতিটি আন্দোলনে প্রচ্ছন্ন একটি বামপন্থী শক্তি 

থাকে-_-আপনারা বলতে পারেন--একটি প্রচ্ছন “বিপঙ্গীত তক । 

কাল পূর্ণ হলে এই প্রচ্ছন্ন বামশক্তি প্রকট হয় এবং সময়ে তার আরও 

বিকাশ ও আভিবান্তি ঘটে। কশঙকঞ্চলি অবস্থার একটি নিদিই 

সা্নবেশের মধ্যে কি ভাবে বামপন্থী শ।ক্তর পোষকত। কর খেতে পারে 

তা জেনে ঠিক করতে হলে রাজনৈতিক) এবং কখনও কখনও দাশনিক। 

অন্তূর্টি দরকার । পপ্রায়ই এমন হয় যে? দক্ষিণপন্থীদের্র সঙ্ষে আপস 
ও সহযোগিতার মধ্য দিয়ে বামপন্থীরা শক্তি অর্জন করে এবং প্রভাব 

বিস্তার করে । ভিন্ন অবস্থার সন্নিবেশ? ত। সম্ভব নাও হতে পারে। 

অতএব বামপন্থীর পক্ষে দক্ষিণপন্থী থেকে নিজেদের আলাদ! কর! 
এবং নিজন্বয শক্তি ও দলকে সংহত ও প্রসারিত কর! প্রয়োজন হতে 

পারে । এই রকম অবস্থায়, সাময়িকভাবে বেদনাদায়ক হলেও, তীব্র 

সংঘর্ষ বাস্তব্কপক্ষে প্রগতির অনুকূল হতে পারে এবং আসলে ত৷ 
অপরিহার্ষও | বামপন্থী শক্তির আবিহাব ওবিক।শের,সঙ্গে ওতপ্রোত- 
ভাবে যুক্ত থাকে সাংগঠনিক উন্নাত । দক্ষিণী শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা 

করে অপবা তারু সঙ্গে সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে বামপন্থী শক্তি যতদিন পর্যস্ত 

সংগঠনকে দখল করতে না পারে অথবা দর্ষিণীদের তাদের স্বমতে 



ফরওযার্ড ব্লক কেন ৩ 

আনতে না পারে ততদিন বামশক্তির অব্যাহত বৃদ্ধি প্রয়োজন । 
যখন 'এই লক্ষো পৌঁছনেো যাবে এবং বামপন্থী শক্তির ( তখন যারা 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হবে) সকল সম্ভাবন। শেষ হয়ে যাবে, তখন ইতিহাসের 
পুনরাবর্তন ঘটবে, নতুন এক বামপন্থী দলের উদ্ভব হবে__যারা শেষ- 
পর্ধস্ত বিগত দিনের বামপন্থীদের উৎখাত করবে । ১৯২০-এর গান্ধী- 

বাদীর! কংগ্রেসের বামপন্থী দল ছিল, কিন্তু তাই থেকে এই বোঝায় না, 
তার আজকেরও বামপন্থী । কাল যাব্র! বামপন্থী ছিল তার! সব সময়ে 

না হলেও; প্রায়ই আগামীকালের দক্ষিণপন্থী হয়ে যায়। আজকের 

কংগ্রেসের মধ্যে বাম ও দক্ষিণের মধ্যে কোশ প্রভেদ থাক। উচিত নয় 

এই কথ! বল! এবং কংগ্রেস সমগ্রভাবে বামপন্থী এই রক্ম যুক্তি 

দেখানো-_-অর্থহীন প্রলাপ ছাড়। কিছু নয় । যতই আগ্রীতিকর হোক ন! 

কেন য। বাস্তব ঘটন। তা আমাদের মেনে নেবার সময় হয়েছে। 

১৯৩৬ এবং ১৯৩৮ এর মধ দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতার 

ফলে কংগ্রেসের বামপন্থী শক্তি বেডে ওঠে এবং বিকাশলাভ করে । 
১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বরে দক্ষিণপন্থীদের তরফ থেকে প্রথম ধুয়ো তোল 
হয় যে, বামপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা আর সম্ভব নয় এবং তার! এত 

হৈহল্পা করছে ও এমন ঝঞ্ধাট করছে যে তাদের সঙ্গে তাত মেলানো 

'আর চলে না। এই নতুন ধুয়ে! শেষপধন্ত চরমে পৌছয় ১৯৩৯-এ, 
'যখন দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা বন্ধ করার সুচিন্তিত 

সন্ধান্ত নেয়। দক্ষিণপন্থীরা যে বর্তমানে সমমতাবলম্বী কেবিনেট বা 

ওয়াফিং কমিটির জন্যে জিদ্ করে চলেছে তার পিছনে আর কী গভীর 
তাৎপর্য থাকতে পারে? তিন বছর তার! বামপন্থীদের সঙ্গে 

নহযোগিতা করে এসেছে, কিন্তু আর তাঁরা তা পারছে না । কেন? 

যেহেতু কংগ্রেসের* ভিতরে বামপন্থীর! ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠছে 
দখে দক্ষিণপন্থীদেত্র আর নিধিকার থাকা সম্ভব নয়। 

নতুন কেবিনেটের বা ওয়াকিং কমিটির এই সমস্তা। সমাধান করার 
দিনে ১৯৩৯-র ২৯শে এপ্রিল কলকাতায় যখন নিখিল ভারত কংগ্রেস 

ফ্মিটির বৈঠক বসে তখন দেখা! গেল বামপন্থীরা দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে 



৪8 কোন পথে? 

সহযোগিতা করতে রাজী এবং তাদের শ্লোগান ছিল সর্বদলীয় বা মিশ্র 

কেবিনেটের সপক্ষে | দক্ষিণপন্থীর কিন্তু বামপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা 
করতে প্রস্তত ছিল না এবং তাদের শ্লোগান ছিল সমমতাবলম্বীদের 

নিয়ে কেবিনেট গঠনের শ্লোগান । কলত দক্ষিণপন্থীরাই কিন্তু আপস, 
সহযোগিতা এবং একত৷ অসম্ভব করে তুলল । বামপন্থীদের সম্পূর্ণভাবে 
আত্মসমর্পণ করতে হবে, তার কমে আজকের দক্ষিণপন্থীরা কিছুতেই 
খুশী নয়। একতার জন্যে কি বামপন্থীরা তা মেনে নেবে? বদি তারা 

তাই করে, ভার পরিণাম কী হবে? আমরা কি তার ফলে প্রগতির 

চাকাকে আন্ও বেগে চলাতে পারব কিংবা আমাদের দলের ভিতরকার 

প্রতিক্রিয়াকে রসদ যোগাব ? ্ 
দক্ষিণপন্থীর! যখন বামপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী 

নয়, তখন আমর! বামপন্থীব্রা একতার জন্তে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ 

করে নিজেদের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করতে পারতাম, যদি দক্ষিণ- 

পন্থীদের তখনও কোন সক্রিয় ভূমিকা থাকত | কিন্তু মাচ ও এাপ্রল 
মাসে মহাত্মা! গান্ধীর সঙ্গে আমার যে পত্রালাপ হয়েছে তাতে ছর্ভাগ্য- 

বশত একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, তিনি আসন্ন কোন সংগ্রামের 
পরিপ্রেক্ষিতে আর চিন্তা করছেন না । মন্ত্রীরা এবং তাদের পরিচালক- 

রূপে ধার! এখন কংগ্রেসের উপর আধিপত্য করছেন, তাদেরঞ্জ চিন্তায় 

সংগ্রামের স্থান নেই। এইরকম পরিস্থিতিতে দক্ষিণপন্থীদের কাছে 

আত্মসমর্পণ করা এবং বাইরে একতার ভেখ বজায় রাখার অর্থ আসলে 
,ঈীড়ায় কংগ্রেসের ভিতরকার প্রতিক্রিয়া ও অচলাবস্থাকে টিকিয়ে 

রাখা | আমরা তা পারি না । তা পারা আমাদের পক্ষে উচিতও ন!। 
অতএব বামপন্থীদের দক্ষিণপম্থীদের থেকে আলাদ! হয়ে নিজেদের 

সংহত হবার সময় এসেছে । যখন তা সম্পন্ন হলে, বামপন্থীরা তখন 

কংগ্রেসের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে এবং “তারপরে ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেসের নামে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করতে অগ্রসর হুবে। 
আজকের বাস্পন্থীদের এই কাজ | এই কান্ধের দায়িত্ব পালন করতে 
ফরওয়ার্ড রকের উদ্ভব হয়েছে। ৰ 
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বর্তমান বামপন্থী দলগুলির পক্ষে এই বামসংহতির তৃূমিক গ্রহণ 
করতে কোন বাধ! ছিল না! কিন্ত কোন না কোন কারণে, গত বছরে 

তারা সে ভূমিকা গ্রহণ করেননি । গত বছর বামপন্থী কংগ্রেসকর্মীর! খন 
বামপন্থী ব্লক গঠন করার প্রস্তাব নিয়ে আলোচন! করছিলেন-_-মনে 

হয়েছিল বামপন্থী দলগুলি এই প্রস্তাব গ্রহণ করে তা কার্ধকর করার 
প্রয়াস করবে । কিন্ত পরে তার। মত বদলান | তখন বামপন্থী দলগুলি 

থেকে আগত নতৃন কমাঁদের নিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক পত্বন করা অপরিহার্য 
হয়ে দাড়াল । অতএব ফরওয়ার্ড ব্লক কেবলমাত্র কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ 
তাগিদ থেকেই স্থষ্টি হয়নি, তা এঁতিহাসিক আবশ্যকতারও কল। 
এ ছাড়াওঃ আজকের অবস্থা সন্নিবেশও এর আবির্ভাৰের পক্ষে । যে 
ফরওয়ার্ড রকের এইভাবে এবং এই অবস্থার মধ্যে উদ্ভব, সেই 

ফরওয়ার্ড ব্লক মরতে পারে না । আমাদের রাজনৈতিক বিকাশধারায় 
এটি একটি অবশ্যন্তাবী ঘটনা । তা স্থায়ী হয়ে রইল এবং বত দিন 

যাবে তত শক্তিশালী হয়ে উঠবে | আমার কথার সত্যতা সম্বন্ধে ধাদের 
সন্দেহ আছে তারা যেন ধৈর্য ধরে কংগ্রেসের এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের 

ভাবধ্যৎ ইতিহাস অনুধাবন করেন। 
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১২ই আগস্ট, ১৯৩৯-এর “ফরওয়ার্ড ব্লকে প্রকাশিত স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়। 

কয়েকটি ছোটখাটো খগ্ুযুদ্ধের পর মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে বাম- 

পন্থীরা ১৯১০ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দখল করে নিতে সক্ষম 

হযর়। তাই থেকেই মিস্টার জিন্না, মিস্টার বি. সি. পাল,'মিস্টার 

বি. চক্রবতাঁর মত প্রাক্তন নেতারা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্কেত 

পান। বামপন্থীরা কংগ্রেসের প্রধান দল হয়ে ফ্াড়াল এবং কিছুদিন 

তারা সংখ্যায় সর্বাধিক হয়ে রইল। ১৯২২ সালে আইন অমান্য 

আন্দোলন স্থগিত রাখার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মধ্যে ভাঙন দেখা 

দিল। এবং আইন সভাতে লড়াই চালানোর প্রশ্নে এই দল ছুটি 

উপদলে ভাগ হয়ে গেল_স্বরাজবাদী এবং সনাতনপন্থী (নোচেজার)। 

কিছুকাল পরে আইন সভায় লড়াই সম্প্রসারিত করার স্বরাজবাদী 

পরিকল্পনা কংগ্রেস গ্রহণ করায় এই বিরোধ মিটে যায়। 

১৯২৮ সালে নেহরু কমিটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সেই রিপোর্টে 

অধিকাংশ সদস্ত ডমিনিয়ন স্টেটাসের ভিত্িতে ভারতের একটি 

গঠনতন্ত্রের সুপারিশ করেন। এর প্রতিক্রিয়ায় ইণ্ডিপেখ্ডেন্স লীগ- 

রূপে এক বামপন্থী দলের আবির্ভাব ঘটে । ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে 

কলকাতায় কংগ্রেসের যে বাধধিক অধিবেশন হয় তাতে লীগের সদস্তর। 

কংগ্রেসকে তাদের ত্বমতে আনতে চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়। লীগের 

সদস্যর চেয়েছিল কংগ্রেস তার আদর্শের পরিবর্তন করে দ্য্থহীন 

ভাষায় ঘোষণ। করুক যে কাগ্রেসের লক্ষা-_ন্বাধীনতা | কংগ্রেসের 

মূল সংস্থা থেকে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা কর! হয়েছিল এবং তার 

নেতৃহ করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী । এক বছর ধরে 'ইপ্ডিপেগ্ডেন্স লীগের 

সঙ্ষে সংঘর্ষ চলে । শেষপর্যন্ত ১৯২৯ সালের ডিসৈম্বরে কংগ্রেসের 

লাহোর অধিবেশনে মহাত্সাজীর অনুরোধে স্বাধীনতাকে তার লক্ষ্য 

হিসেবে গ্রহণ করা হয় । 
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এই আপসের ফলে কংগ্রেসের সব দল-উপদলের পক্ষে একসঙ্গে 

কীধে কাধ মিলিয়ে ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে 
এগিয়ে বাওয়া সম্ভব হয়েছিল। 

১৯৩৩-এ লড়াই স্থগিত ব্লাখ৷ এবং ১৯৩৪-এ নিখিল ভারত 

কংগ্রেস কমিটির সংসদীয় কার্ধক্রম গ্রহণ বামপক্ষকে বিদ্রোহী করে 
তুলল | তখনই কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির উদ্ভব হয় এবং যথাসময়ে 
এই *দলের আবির্ভাব ও তাদের সক্রিয় ভূমিকার ফলেই নিয়ম- 

তান্ত্রকতার দিকে যে প্রবণতা দেখা গিয়েছিল তা অনেকাংশে নিরস্ত 
হয়। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি শীঘ্রই কংগ্রেসের ভিতরকার বাম- 
পশ্থীদের মিলন কেন্দ্র হয়ে ঈাড়াল। 

১৯৩৪ থেকে ১৯৩৭ পর্ষন্ত সংখা! ও প্রভাব এই উভয় দিক থেকেই 

কংগ্রেস সোশ্্যালিস্ট পার্টি যথেষ্ট প্রাধান্ত লাভ করে । কিন্ত ১৯৩৮-এর 
ফেব্রুয়ারিতে হরিপুরায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে দেখা গেল 
সি.এস.পি.-র অগ্রগতি থেমে গেছে। হরিপুর! কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টের 
অভিভাষণে আমি বলেছিলাম কংগ্রেসের ভিতরে কংগ্রেস সোশ্ঠা লিস্ট 
পার্টির ভূমিক৷ সমাজতান্ত্রিক ভূমিকার বদলে হওয়া উচিত সাম্রাজাবাদ- 
বিরোধী বামপন্থীর ভূমিক] এবং একমাত্র এই শেষোক্ত ভূমিকা পালন 
করেই তা অগ্রগতি বজায় রাখতে পারবে । 

হরিপুরা কংগ্রেসের পর সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্ট বন্ধুদের 
সঙ্গে এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হয়, তারা এই মতের সঙ্গে 
একমত হন। সাধারণভাবে সবাই বোধ করছিল? সোশ্ঠালিস্ট বা 
কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে প্রস্তত নয় অথচ কংগ্রেসের ভিতরে 
যারা প্রগতিশীল, বৈপ্লৰিক ও সাস্ত্রাজ্যবাদবিরোধী তাদের ন্যুনতম 
সাধারণ একটি কার্ধক্রমের ভিত্তিতে সংগঠিত কর দরকার | আমার 
আরও মনে হগ্লেছিল, একমাত্র এই উপায়েই দক্ষিণপন্থীদের আক্রমণ 
প্রতিহত করা *যেতে পারে এবং একটি মার্কসবাদী পার্টির বিকাশের 
ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে পারে। 

গান্ধী সেবা সঙ্ঘ, যাকে বল! যেতে পারে কংগ্রেসেব্ন বর্তমান সংখ্যা- 



ধা কোন পথে? 

গরিষ্ঠ দঙ্গের (অথবা গান্ধী পার্টির) “লৌহ কাঠামে) সেই সঙ 
১৯৩৮-এর মার্চ মাসে ওড়িশার দেলংয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি কনফারেন্সের 
অনুষ্ঠান করে । এই কনফারেন্সে গান্ধী সেব1 সঙ্ঘ বামপন্থীদের বিরুদ্ধে 
আক্রমণ চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় । অন্যান্য অনেক বিষয়ের মধো সঙ্ঘ 

স্থির করে শ্রমিক এলাকায় তার! তাদের লোক পাঠাবে, উদ্দেশ্ঠ 
এদেশে শ্রেণীনচেতন ট্রেভ ইউনিয়ন আন্দোলনের পক্ষে যে সকল 

ট্রেড ইউনিয়ন কমা কাজ করছে তাদের যাতে উৎখাত করা ঘায়। 
আরও স্থির হয়, দেশের প্রাদেশিক ও অন্যান্ত কংগ্রেস সংগঠনগুলিকে 

হাত করার জন্যে তারা তাদের প্রধান প্রধান সদস্যদের নিয়োজিত 
করবে। 

১৯5৪ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি যে সংসদীয় কার্ষক্রম 

গ্রহণ করে তার চূড়ান্ত পরিণতি দেখ! দেয় ১৯৩৭-এ প্রদেশহুলিিতে 
সরকারী ক্ষমতা গ্রহণে | এর ফলে দক্ষিণপস্থীর! তাদের অবস্থা এত 

সংহত করে তুলল এবং তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি 'এমন বাড়িয়ে ফেলল 
যে ১৯৩৮-এ তারা বামপন্থী শক্তির উপর আক্রমণ চালাতে শুরু 

করল । এই স্তুচিস্তিত আক্রমণের বিরুদ্ধে বামপন্থী শক্তি যদি সচেতন- 

ভাবে নিজেদের সংগঠিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে পারত তবেই তার টিকে 
থাকার আশা ছিল। 

যদি কংগ্রেষের ভিতরকার প্রগতিশীল, বৈপ্লবিক ও সাম্রাজ্যবাদ- 
বিরোধী সকলে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির পতাকাতলে মিলিত হতে 
পারত, তাহলে ব্যাপারটা খুবই সহজ হয়ে যেত। কিন্তু তা হল ন1। 
এই কারণেই, হরিপুর! কংগ্রেসের পরে ন্যুনতম সাধারণ এক কার্যক্রমের 
ভিত্তিতে বামপন্থী সবাইকে সংগঠিত করার জন্যে একটি বামপন্থী ব্লক 
গড়বার কথ ভাবা হয়েছিল । যদি বর্তমান বামপন্থী পার্টিগুলি এই 
বামপন্থী ব্লক (এখন যার নতুন নামকরণ হয়েছে ফরওয়ার্ড ব্লক) গড়ে 

তোলার দায়ি নিত, তাহলে 'এর মধ্যে বামপন্থীদের সংহত করার 
কাঙ্জ অনেক এগিয়ে যেত । 

কিন্তু ব্যক্তি,বা দল আমাদের নিরাশ করলেও,আদর্শের অবহেলা 
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কখনই স্বীকার্য নয় | এই জন্যে বামপন্থী যাদের পাওয়া গেছে তাদের 
নিয়েই ফরওয়ার্ড বুক গঠন করা হয়েছে । পথ বাধাসস্কুল হওয়া সত্বেও 
রক যে অভূতপূর্ব ত্বর্নিতগতিতে বিকাশ ও প্রসার লাভ করবে তাতে 
কোন সন্দেহ নেই | এবং সে-সময় শীঘ্রই আসবে যখন আজ ধার! 

এতে যোগ দিতে দ্বিধাগ্রস্ত তারা দ্বিধা ত্যাগ করে যোগ দিতে 

এগিয়ে আসবেন । ফরওয়ার্ড বকের সামনে এবং কংগ্রেসের বামপন্থী 

শক্তিল্ন সামনে তিনটি কর্তব্য- বামপন্থীদের মধ্যে সংহতি, কংগ্রেসের 
সংখ্যাগরিষ্ঠদের জয় করে আনা, এবং জাতীয় সংগ্রাম শুরু করা । ধারা 
আমাদের সমালোচন! করেন এবং ছিদ্রান্বেষণ করে থাকেন তার! 

এর চেয়ে ভালো কিছু বিকল্প প্রস্তাব দিন। আমরা তা গ্রহণ করতে 

দ্বিধ করব না । তবে আমাদের যতদূর মনে হয় অন্য কোন বিকল্প 
সম্ভব নয়। 

যে দক্ষিণপন্থীর! সংগ্রামের কথা ভাব! ছেড়ে দিয়েছে এবং এখন 

নিয়মতান্ত্বিকতা ও সংস্কারবাদের ধারায় চিন্তা করছে তাদের কন্ভা 

থেকে কংগ্রেসকে বাচাতেই হবে। একমাত্র বামপন্থী শক্তিই কংগ্রেসের 
বৈপ্লবিক চরিত্র বজায় রেখে অবিলম্বে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম 

শুর করতে পারে। 

* আজকাল কোন কোন মহলে 'সমাজতন্ত্র শব্দটি সস্তা হয়ে গেছে। 
কিছু প্রদেশে এমন সোশ্তালিস্টদের পাওয়া যেতে পারে যাত্রা 
মন্ত্রীদের তল্লীবাহক | অতএব যে সকল দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রের ভেখ 
নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের সম্পর্কে আমাদের সাবধান হতে হবে। 
কথা নয়, কাজ চাই। যার! যথার্থ সোশ্যালিস্ট দৈনন্দিন কার্ষকলাপে 

তাদের সাস্রাজ্যবাদবিরোধী বামপন্থী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে | শুধু 
বামপন্থী বুলি আউড়িয়ে এবং চটকদার বন্ৃত। দিয়ে বিশেষ কিছু লাভ 
হবে না। 

কংগ্রেসের *মধ্যে যারা প্রগতিন্লাদী, বৈপ্লবিক ও সাম্রাজ্যবাদ- 

বিরোধী, তারা সোশ্যালিস্ট হোক বা নাই হোক, ফরওয়ার্ড ব্লক 
তাদের সবাইকে এফত্র করবে। সাস্াজ্যবাদবিরোধী জংগ্রামের কলে 



১৩ কোন পথে? 

ভারত তার জন্মগত স্বাধীনতার অধিকার লাভ করবে। এই সংহতির 

মধ্যে দিয়ে জনগণ সেই সংগ্রামের জ্ত প্রস্ত হবে| কিন্তু রাজনৈতিক 

স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে রককে ভেঙে দেওয়! হবে না! । এর জীবন 

ও কর্মপ্রয়ামের নবপর্ধায় ভার দ্বারা চিত হবে। এবং সেই পর্যায় 

নিঃসন্দেহে হবে মমাজতান্ত্রিক পর্যায়। 



শীস্তিখুলক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিবৃতি 

আগস্ট ১৯, ১৯৩৯ । 

কংগ্রেস থেকে কার্ধত তিন বছরের জন্যে আমাকে বহিষ্ষাত্র 

কর্মীর যে সিদ্ধান্ত ওয়াকিং কমিটি নিয়েছে আমি তা সাদরে গ্রহণ 
করছি । গত কয়েক বছর ধরে “দক্ষিণপনম্থীদের জোট বাঁধবার' যে 

প্রক্রিয়া চলে আসছে প্রদেশে প্রদেশে মন্্রিতের গদি নেবার ফলে 

তা আরও জোরদার হয়ে উঠেছে । সেই প্রসঙ্গে যুক্তিসঙ্গত পরিণতি 
এই সিদ্ধ।ন্ত। ওয়াকিং কমিটির এই ব্যবস্থা! গ্রহণের ফলে কংশ্রেসের 

বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আসল চরিত্র এবং তার! যে ভূমিকা 
পালন করে চলেছে তা উদঘাটিত হয়ে পড়ছে । আমাকে যে শাস্তি 

দেওয়া হয়েছে তা তাদের দিক থেকে সম্পূর্ণ ম্যায়সঙ্গত | নিয়ম- 
তান্ত্িকতা ও সংস্কারবাদের দিকে নিয়মিত সরে যাওয়া সম্পর্কে 

দেশকে সতর্ক করে যে-সব প্রস্তাবে কংগ্রেসের বৈপ্লবিক চরিত্রকে হনন 

করার প্রয়াস করা হয়েছে তার প্রতিবাদ করে, বামসংহতির উদ্দেশ্যে 
“কাজ করে। এবং সবশেষে হলেও যার গুরুত্ব কম নয়, আসন্ন সংগ্রামের 

জন্য প্রস্তত হতে দেশবাসীর কাছে ক্রমাগত আবেদন করে_ আমি 

এমন একটি অপরাধ করেছি যার জন্যে আমাকে দণ্ডভোগ করতেই 

হবে। আমাকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে আমার অগণিত দেশবাসীর 

কাছে তা অভাবিত আঘাত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে 

তা হয়নি । এতে প্রকট হয়েছে*নিয়মতাস্ত্রিকতা৷ এবং গণসংগ্রামের 
মধ্যে বিরোধের যথার্থ যুক্তিসঙ্গত পরিণতি এবং আমাদের রাজনৈতিক 
বিবর্তনের অনিবার্ধ এক পর্ব । এইজন্যে, আমার মধ্যে রাগ বা 
তিক্ততা লেশমাত্র নেই। শুধু এই ভেবে আমার ছুংথ হচ্ছে যে, ওয়াকিং 
কমিটি বোঝেনি তাদের এই ধরনের কাজে আমি যতটা আঘাত পাৰ 
তার চেয়ে তারাই আঘাত পাবে বেশী । 



৯১২ কোন পথে? 

ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্তদের কাছে, সাধারণভাবে বামপন্থীদের কাছে 
এবং জনসাধারণের কাছে আমার আবেদন তারা যেন এই প্ররোচনা 

সত্বেও শান্ত ও সংযত থাকেন এবং আরও বেশী ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে 
কাজ চালিয়ে যান। আমার উপরে বদি নিপীড়ন চালানে। হয় তাতে 

কী আসে যায়? আমি আগের থেকেও আরও বেশী অন্ুরাগের সঙ্গে 

কংগ্রেসকে জড়িয়ে ধরব এবং জাতির একজন সেবকরূপে দেশকে ও 

কংগ্রেসকে দেবা করে যাব । দেশবাসীর কাছে আমি আবেদন করছি 
তার! দলে দলে এগিয়ে এসে কংগ্রেসে যোগ দিন এবং ফরওয়ার্ড 

বকের সদঘ্ত তালিকাভুক্ত হোন। একমাত্র এইভাবে চললেই আমরা 
ধগ্রেসের সাধারণ কমীঁদের আমাদের মতে ভিডিয়ে আনতে পারব 

এবং নিয়মতান্ত্রিকত! ও সংস্কারবাদের বর্তমান নীতির বিপর্যয় ঘটিয়ে 

ভারতীয় জনগণের সম্মিলিত শক্তি নিয়ে স্বাধীনতার জন্যে জাতীয় 
সংগ্রাম শুর করতে পারব । 

পরিশেষে জনসাধারণকে অনুরোধ করছি, তারা যেন ভুলে না 

যান যে, আজ য। ঘটছে তা ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তিমাত্র। অনেক বছর 
আগে বামপন্থীদের একবার কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত কর! হয়েছিল, 

কিন্ত বেশীদিন অতিবাহিত হয়নি, তারা বিপুল সংখ্যায় ফিরে আসে । 
কংগ্রেসকে তখন তাদের নীতি ও কার্যক্রম মেনে নিতে হয়| আমার 

মনে কোন সন্দেহ নেই, আমর! বামপন্থীরা যে আদর্শকে রূপ দিতে 
চাই তা ন্যায়সঙ্গত এবং ওয়াফিং কমিটির এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণে 

তার যতখানি বিকাশ ঘটবে অন্ত কোন উপায়ে ত1 ঘটবে না । দেশের 
এক্প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সব অঞ্চল থেকে ফরওয়ার্ড ব্লকের 

ডাকে যে বিশ্ময়কর সাড়া জেগেছে তাতে আমি নিশ্চিত বোধ করছি 
যে, কংগ্রেসকে আবার আমর] পুনরুজ্জীবিত করে তার বৈপ্লবিক 
ভূমিকায় ফিরিয়ে আনতে পারব এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 
নামে স্বাধীনতা সংগ্রাম গুরু করতে সক্ষম হব। 



মহাজীতি সদন 

৯ই আগস্ট ১৯৩২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কক “মহাজাতিসদনে'র ভিত্তিস্তাপন 
উপলক্ষে নেতাজীর ভাষণ । 

বুদিনকার এক স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করবার প্রথম প্রচেষ্টা 

উপলক্ষ্যে আজ আমর! সকলে একত্রিত হয়েছি। ভারতবর্ষের 

স্বাধীনতার জন্য ধারা আপ্রাণ চেষ্টা এবং সকল প্রকার ত্যাগ 

স্বীকার ও নির্যাতন ভোগ করে আসছেন, তাব। অনেকদিন থেকে 

একট। অভাব বোধ করে আসছেন; সে অভাব একটা গৃহের, 

যেখানে তাদের যাবতীয় সেবাকার্ধ আশ্রয় পেতে পারে এবং যেট! 

তাদের আশা, আকাভ্ঞা, স্বপ্ন ও আদর্শের একটা বান্ত প্রতীক স্বরূপ 

হতে পারে। ইতিপুৰে আমাদের জাতীয় নিকেতন নিমাণের চেষ্টা 

একাধিকবার কর! হয়েছে কিন্ত কৃতকাধ হয়নি । পরিশেষে আপনার 

পাবত্র করকমলের দ্বারা “মহাজাতি সদনের' ভিত্তি স্থাপন। আজ কর 

হবে। আমাদের পরম সৌভাগা যে আমর আজ আপনাকে 
আমাদের মাঝে পেয়েছি এবং আপনার দ্বার সেই বীজ বপন করাতে 

পারছি যার ফলের দ্বারা আমরা একদিন ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয় 
জীবনকে পরিপুষ্ট ও নুসমৃদ্ধ করে তুলতে পারব । 

আজকার এই শুভ অনুষ্ঠানে আমাদের অতীত ও ভবিষ্যতের 
কথা আপনাআপনি মনে আসছে। এই ভূমিতেই সেই আন্দোলনের 
জন্ম হয়েছিল যার দ্বারা আমাদের ধর্ম ও কৃষ্টি সংস্কারের ভিতর দিয়ে 
পুনজাবন লাভ করেছে । এই আল্দোলন প্রার্দেশিকতার গণ্ডী মানেনি 
--এমনকি ভ্ৰাতীয়তার গণ্ীও অতিক্রম করেছিল। রামমোহন ও 

রামকষ্। যে বাণী দিয়েছিলেন-_ভা। কি বিশ্বমানবের জন্য নয়? 
তাদের ভিতর দিয়ে কি স্ুৃপ্তোথিত, নবজাগ্রত ভারত আত্মপ্রকাশ 

লাভ করেনি? আমরা জানি যে আমর! তাদেরই, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির 
উত্তরাধিকারী | 



১৪ কোন পথে? 

নবজাগরণের ফলে, প্রবুদ্ধ ভারতের মুক্ত আত্ম! যখন 'বনু'র মধ্যে 
নিজেকে বিলিয়ে দিতে চাইলেন তখন দেখলেন যে একদিকে ব্বাস্ট 
এবং অপরদিকে সমাজ তাকে শৃঙ্খজিত করে রেখেছে। তারপর আরম্ত 
হল- রাষ্ট্রবিপ্লব এবং সমাজবিপ্লব । সেই বিপ্লবের শুচনাও এই ভূমিতে 
_যেখানে একদিন ধর্মবিপ্লবের ও কৃষ্টিবিপ্রবের আবির্ভাব হয়েছিল । 

১৮৮৫ ্বীষ্টাব্দে কংগ্রেসের (বা৷ নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভার ) 
জন্ম হয়। কুড়ি বৎসর নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পর আমাদের রাহ্ীয় 
ইতিহাসে এক নৃতন যুগ আরম্ত হয়-_সেটা স্বাবলম্বনের যুগ, ব্বদেশীর 
ও বিদেশীব্জনের যুগ । তার পরের একদিকে বঙ্গভঙ্গ এবং অপরদিকে 
আমলাতন্থ্ের দমননীতি এমন একট। বিষাক্ত আবহাওয়া স্যষ্টি করলে 
যে দেশের তরুণ সম্প্রদায় উত্তেজনার বশবতণ হয়ে, আত্মসংযম হারিয়ে 
ইতিহাসের চিরপরিচিত পশ্থা-_-সশস্ব বিদ্রোহের পস্থা__অবলম্বন 
করলে । দশ বংসর অতাঁত হতে না হতে আমর! পুনরায় আমাদের 
রাষ্ীয় ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়ে প্রবেশ করলাম-_“অহিংস 
অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের” অধায়। 

আজ ভারতীয় রাহীর গগন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। আমরাও 
ইতিহাসের এমন এক চৌমাথায় গিয়ে পড়েছি যেখান থেকে বিভিন্ন 

দিকে পথ বেরিয়ে গেছে । এখন আমাদের সম্মুখে সমস্তা এই-_যে 
শিয়মতান্ত্রকতার পথ আমর! ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বর্জন করেছিলাম, পুনরায় 
কি সেই পথে ফিরে যাব? অথবা আমরা কি গণআন্দোলনের পথে 

অগ্রসর হয়ে গণসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হব? এখানে তর্কবিতক 
আমি শুরু করব ন।--আমি শুধু এই কথ! বলতে চাই যে, নবজাগ্রত 
ভারহীয় মহাজাতি স্বাবলম্বনঃ গণআন্দোলন এবং গণসংগ্রামের পন্থা] 
কিছুতেই পরিত্যাগ করবে না। এই পন্থার দ্বারাই ত্যরা অনেকটা 
সাফল্যলাক্ত করেছে এবং ভবিষ্কতে আরও বেশী মাফল্যলাভ করবে 
বলে বিশ্বাস করি। সর্ধোপরি, বেদেশিক সাম্রাজ্যবাদের সহিত একটা! 
তুচ্ছ আপস করে তারা কিছুতেই তাদের জন্মগত অধিকার-ন্বাধীনতা 
_খেলায় ছেড়ে দেবে না। | 



মহাজাতি সদন ১৫ 

যে স্বপ্ন দেখে আমর] বিভোর হয়েছি ত৷ শুধু স্বাধীন ভারতের 
স্বপ্ন নয় । আমর! চাই ন্যায় ও সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এক স্বাধীন 
রাষ্্র-_আমরা! চাই এক নৃতন সমাজ, ও এক নৃতন রাষ্ট্র যার মধ্যে মূর্ত 
হয়ে উঠবে মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম আদর্শ গুলি । গুরুদেব ! 
আপনি বিশ্বমানবের শাশ্বত কণ্ঠে আমাদের সুণ্টোখিত জাতির আশ। 
আকাজ্ষাকে রূপ দিয়েছেন । আপনি চিরকাল মৃত্যুপরমী যৌবনশক্তির 
বাণী শুনিয়ে আসছেন । আপনি শুধু কাব্যের বা শিল্পকলার রচয়িতা 
নন। আপনার জীবনে কাব্য এবং শিল্পকলা রূপ পরিগ্রহ করেছে। 
আপনি শুধু ভারতের কবি নন-_-আপনিন বিশ্বকবি । আমাদের স্বপ্ন 
মূর্ত হতে চলেছে দেখে যে সমস্ত কথা, বে সমস্ত চিন্তা, যে সমস্ত 
ভাব আজ আমাদের অন্তরে তরঙ্গায়ত হয়ে উঠছে-__তা আপনি যেমন 
উপলব্ধি করবেনঃ তেমন আর কে করবে? যে শুভ অনুষ্ঠানের জন্য 
আমরা এখানে সমবেত হয়েছি তার হোত! আপনি ব্যতীত আর 
কে হতে পারবে? গুরুদেব! আজকার এই জাতীয় যজ্কে আমর? 
আপনাকে পৌরোহিতোর পদে বরণ করে ধন্য হচ্ছি । আপনার পবিত্র 
করকমলের দ্বার। “মহাজাতি সদনের? ভিত্তি স্থাপনা করুন । যে সমস্ত 
কল।ণ প্রচেষ্টার ফলে ব্যক্তি ও জাতি মুক্ত জীবনের আস্বাদ পাবে 
এবং বাক্তির ও জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হবে__এই গৃহ তারই 
জীবন কেন্দ্র হয়ে “মহাজাতি সদন' নাম সার্থক করে তুলুক__এই 
আশীবাদ আপনি করুন । এবং আশীর্বাদ ককন যেন আমর অবিরাম 
গতিতে আমাদের সংগ্রাম পথে অগ্রসর হয়ে ভারতের স্বাধীনত। 
অর্জন করি এবং আমাদের মহাজাতির সাধনাকে সকল রকমে 

সাকল্যম্তত ও জয়যুক্ত করে তুলি । 



আমাদের পমালোচকর। 

১৯শোে আগস্ট ১৯ ১৯-এ “ফিরওয়াড ব্রকে' স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় । 

হ্যাযা সমালোচনা করার অধিকার যেহেতু আমর! মানি এবং 
বিশ্বাস করি সুস্থ সমালোচন! বিকাশ উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য, সেই 
জন্তে ফরওয়াঙ ব্লকের জন্মলগ্ন থেকে তার উদ্দেশ্যে যে সব সমালোচনা 

বধিত হচ্ছে আমরা তা সাদরে গ্রহণ করেছি । আমরা সেগুলি সযত্তে 

পরীক্ষা করে দেখেছি এবং তাদের থেকে লাভবান হবার প্রয়াস 

করছি । আমাদের সাধ্যমত সেগুলির জবাব দেবারও চেষ্টা করেছি। 

আমরা দেখে খুশী হয়েছি যে; তার ফলে, আমাদের ধারা সমালোচক 

ছিলেন তাদের কতকাংশ এখন আমাদের সমর্থক হয়েছেন । 

কিন্তু দেখ! যাচ্ছে এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন ধার! (কছুতেই 

খুশী হবেন ন! বলে দৃঢ প্রত্তিজ্র এবং তার! তাদের অভিযোগগুলি সমানে 
চালিয়ে যাচ্ছেন । তাদের অধিকাত্শই দক্ষিণপস্থী, তা সব্বেও তাদের 
মধ্যে এমন কিছু লোককেও প!ওয়। যাবে ধাদের সাধারণতঃ বামপন্থী 

বলে মনে করা হয় । এই ধরনের অবুঝ দক্ষিণপন্থী সমালোচকরা কোন 

উদ্দেশ্যে চালিত হচ্ছেন তা কল্পনা কর! কষ্টকর নয় কিন্তু ধার! 

নিজেদের বামপন্থী বলে পরিচয় দেন অথচ ফরওয়ার্ড রককে আক্রমণ 

করে অদ্ভুত ধরনের তৃপ্তিলান্ভ করেন বলে মনে হয়, তাদের বোঝা 
শক্ত । 

প্রথম দিকে বল! হচ্ছিল, করওয়ার্ড ব্লকের জন্মের মূলে আছে 

ব্যক্তিগত কারণ এবং দলাদলিএ ব্লকের বথার্গ কার্যক্রম নেই, আসলে 

ব্লক ব্রক-গঠনের বিরোধী-_গান্ধীবাদী নীতি ও কাুক্রম গ্রহণ করেও 
ফরওয়ার্ড ব্লক যখন কংগ্রেসের ভিতরে নতুন একট! সংগঠন গড়তে 
চাইছে, তখন তার উদ্দেশ্য অকারণ একটা ভাঙন স্প্তি করা, করওয়ার্ড 
রক গঠন করার একমাত্র উদ্দেশ্য কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি অথব। 
তার ভিতরকর্ধর কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের সঙ্গে লড়াই চালানো । ২২শে 



আমাদের লমালোচন। ১৭ 

জুন বোম্বাইয়ে করওয়া্ রকের নিখিল ভারত কন্ফারেন্স অনুষ্ঠিত 
হবার পর থেকে এই ধরনের সমালোচন! কার্যত বন্ধ হয়েছে, যেহেতু 
তাতে ব্লকের মূল নীতি, পদ্ধতি ও কার্যক্রম নিঃসন্দিপ্ধভনবে ব্যক্ত কর! 
হয়েছে । কিন্তু অন্য আরেক ধরনের সমালোচনা, অনেক দিক থেকে 
সঙ্গত জবাব নিয়মিত দেওয়! সবে, চালিয়ে যাওয়। হচ্ছে | 

এই সব সমালোচনাকে ছ্ুভাগে ভাগ করা বায় । এক ধরনের 
সমালোচনার মূল বক্তবা, কররয়ার্ড ব্লক সুবিধাবাদী ও ফ্যাসিস্টদের 
তার আওতার মধ্যে টেনে আনছে । ফরওয়ার্ড ব্লককে ন্ুুবিধাবাদের 
দায়ে দায়ী কর বাস্তবিক হাস্তকর | ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্যকে দুদিকে 
লড়াই করতে হচ্জে__ত্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং কংগ্রেসী আমলাতন্ত্র_ 
এবং ছর্দিক থেকেই নিগৃহীত হতে হচ্ছে । ব্যক্তিগত দিক থেকে 

দেখতে গেলে? কিছুই সে লান্ড করছে না, অথচ খোয়াচ্ছে সব কিছুই । 
স্থ্ব্ধাবাদের পথ, যে-পথে সবচেয়ে কম বাধা সেই পথ কিন্তু সোজা 

নিয়ে ষায় দক্ষিণপন্থীদের শিবিরে । সেখানে রয়েছে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা | 

যদিন কংগ্রেস সতাগ্রহ ( অথব! আইন-অমান্য ) পত্রিহার করে 

সংসদীয় রাজনীতির পথ গ্রহণ করেনি ততদিন খোলাখুলিভাবে 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছে । এমন অনেক লোককে সেখানে 

দেখ! যাবে যার। কম্মিনকালে ইংরেজের জেলথানার ধারেকাছে যায় 

নি। সেখানে কোটিপতিরা দেশপ্রেমিক সেজে বিচরণ করছে দেখা 

যাবে, যেহেতু তার। শিজেদের গান্ধীবাদী বলার অধিকার পেয়েছে। 
দেখা যাবে এমন কংগ্রেসকমীদের, যারা কংগ্রেসী মন্ত্রীদের অনুগ্রহে 
( যেমন মধ্যপ্রদেশ ) স্থানীয় সংস্থাগুলিতে মনোনয়ন গ্রহণ করেছে, 

যদিও স্থানীয় সংস্থা গুলির জন্য সরকারী মনোনয়ন কংগ্রেস সুস্পষ্টভাবে 

নিষিদ্ধ করে দিয়েছে । দেখা যাবে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা (যেমন বোস্বাইয়ে ) 

স্থুবিধাবাদীনের' বেশী করে দলে ভিড়াবার জন্তে ঢালাও ভাবে জে. পি. 
পদ দিয়ে চলেছে যদিও বছু আগেই কংগ্রেসকর্মাদের উপর কংগ্রেসের 
নির্দেশ আছে তারা যেন জে. পি. বা অনাবাবি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ ন। 
গ্রহণ করে । যে সব জমিদার (জমির মালিক ), শিল্পপ্লুতি ও কোটি- 

২ 



৮ কোন পথে? 

পতিরা এখন কংগ্রেসী মন্ত্রীদের আসেপাশে ঘুরঘুর করছে তার! যদি 
স্থবিধাবাদী না হয়, তবে স্থুবিধাবাদী কে? এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজের 
ব্রিটিশ মালিকবনাধীন সুংবাদপত্রগুলি যার! রাতারাতি মন্ত্রীদের মুখপত্র 
হয়ে দাড়িয়েছে, তারাও কি নিলজ্জ সুবিধাবাদী নয় ? দক্ষিণপন্থীরা 
এবং তাদের মিত্রবন্থুরাই যে বধ্ধর্থ স্থবিধাবাদী এতে কোনই সন্দেহ 

নেই এবং একথ। জোরের সঙ্গে বল! যেতে পারে । 
এবং আমাদের তথাকথিত বামপন্থীদের প্রসঙ্গেও বলা যেতে 

পারে, মুখে বামপন্থী এবং কাজে দক্ষিণপন্থী হওয়া-_-কথার তুবড়িতে 
গাহ্ধীবাদকে উচ্ছেদ করার প্রয়াস করা, পরমুহুূর্তে দক্ষিণপন্থীর ধমক 

খেয়ে নতিম্বীকার করা-_ওয়াকিং কমিটিকে বয়কট করা অথচ তার 

আলাপ-আলোচনায় যোগদান করা- সম্ভবত এইগুলিই স্থুবিধাবাদের 
উৎকৃষ্ট নিদর্শন | 

এবার ফ্যাসিস্ট সম্পর্কে । ভারতীয় প্রসঙ্গে ফ্যাসিস্ট' শব্দের 

ঠিক অর্থকি বোঝা মুশকিল, অবশ্য শব্টিকে যদি বৈজ্ঞানিক বা 
টেকনিকাল অর্থে ব্যবহার কর! হয় । তা সন্বেও ফ্যাসিস্ট' অর্থে যদি 
যারা নিজেদের হিটলার; মহাঁহিটলার বা উঠতি-হিটলার বলে 

জাহির করে তাদের বোঝায়, তাহলে বল। বেতে- পারে মানবজাতির 

এই নিদর্শনঞ্চির হদিস দক্ষিণপন্থীদের শিবিরে মিলতে পারে। 
অপর ধরনের সমালোচনার বক্তব্য এই যে, ফরওয়ার্ড ব্লক দেশের 

কংগ্রেসবিরোধীদের সঙ্গে জোট পাকাচ্ছে এবং শীঘ্রই কংগ্রেল থেকে 

বেরিয়ে এসে তাদের সহায়তায় প্রতিদ্বন্দ্বী এক সংগঠন গড়ে তুলবে । 
বারা এইরকম পরোক্ষভাবে কংগ্রেসবিরোধী সংগঠন বলে ফরওয়ার্ড 

রলককে হেয় করতে চায় তার! ভালোমতই জানে কংগ্রেসের সদস্ত না 
হলে কেউ ব্লকের সদস্য হতে পারে ন। এবং ফরওয়া্ড ব্লকের সদস্য 

হতে গেলে কংগ্রেসসদন্য হওয়! ছাড়াও বৈপ্লবিক নীতিতে বিশ্বাসী 

হওয়! চাই । এ ছাড়া, নানা জায়গায় আমি বারেবা'রে বলেছি যে, 
কোন অবস্থাতেই আমরা কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে আসব না । আমাদের 

কাজ কংগ্রেসক্ে পরিবন্তিত করা--কংগ্রেসকে পরিত্যাগ করা নম্ন। 



আমাদের সমালোচন। ১৯ 

আমাদের যারা সমালোচক তারা এ কথা! আমাদের মতই জানেন, 
তবুও তারা এই আশায় তাদের অভিযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন যে, 
বিস্তর কাদা ছেটালে শেষ পর্যন্ত তার কিছুট। গায়ে লাগতেও পারে । 

হয়তো আমাদের সমালোচকরা ঈধান্িত, তার কারণ তাদের 
দক্ষিণপন্থী বন্ধুরা যখন সংখ্যালঘুদের এবং ভারতীয় জনগণের অন্যান্য 
অংশকে তাদের দলে টেনে আনতে পারছে না? তখন ফরওয়ার্ড ব্লক 

বহুল "পরিমাণে তাদের সহান্ভৃতি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। 
দেশবামীর এই সব অংশ, যার! কংগ্রেসের বাইরে রয়েছে, তাদের 
আস্থা! কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের থেকে বামপন্থীদের উপর তুলনায় 
বেশী। এবং যদি তারা নিকট ভবিষ্যতে কংগ্রেসে যোগদান করে, 
তাহলে সেই কংগ্রেস হবে বামপন্থীদের আয়ত্বাধীন কংগ্রেস ৷ এর কারণ 

হয়তো! এই যে, বামপন্থীর1 গণতন্ত্রের জন্যে লড়াই করে চলেছে, তারা 
গণআন্দোলন এবং জনহিতকর কার্ধক্রমের সপক্ষে এবং যুক্তরাস্ীয় 
কাঠামোর সঙ্গে তাদের আপসহীন বিরোধিতা তার। ঘোষণা করে 
জানিয়ে দিয়েছে । 

কিন্ত এতে হালে পানি পাওয়া যাবে না। ভারতের জন- 

সাধারণকেও আজ আর এইভাবে ধেোক। দেওয়া চলে না। তাদের 

যতটা সরল বলে মনে করা হচ্ছে তার। ততটা সরল নেই । ফলে; 

এইসব সমালোচক থাকা সত্বেও, ফরওয়াও ব্লক এগিয়ে চলেছে এবং 

তাদের অগ্রগতি অব্যাহত থাকবেও | দক্ষিণপন্থীদের জোট ও নিয়ম- 
তান্ত্রিকতার একমাত্র বিকল্প ফরওয়ার্ড রকের কার্ষক্রম | বকের তিনদফা 

কর্তব্য এই-_বামসংহতি, কংগ্রেসের মধ্যে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের 
আমাদের মতে টেনে আনা এবং কংগ্জেসের সম্মিলিত শক্তিতে জাতীর 
সংগ্রাম শুরু কর! | ফরওয়ার্ড রক যা স্থির করেছে তার থেকে আরও 
ভালো কিছু যর্দি আপনার প্রস্তাব করতে পারেন, নিশ্চয় করবেন । 
আমরা' মনেপ্রাণে উন্মুক্ত এবং বোবন্ধার জন্যে আমর? প্রস্তত । তবে 
ছিত্রান্েষী নিন্কুকের মত সবকিছুকে নস্তাং করেও কোন লাভ নেই। 
তার পরিণাম ব্যর্থতা*ও সধনাশ | 



এই ক্ষণে ঘ৷ প্রয়োজন 

২৬শে আগস্ট, ১৯৩৯এব “ফরওয়ার্ড বুকে" স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ । 

যখন আমি লিখছি ইওরোপে তথন কী ঘটে চলেছে কে জানে ? 

খবর পাওয়। যাচ্ছে, হের হিটলার পোল্যাগ্ডকে চরমপত্র দিয়েছে । 
খুবই সন্ভব__হয়তো ঘটেছেও তাই। যর্দি তাই ঘটে থাকে 

পোল্যাণ্ডের প্রতিক্রিয়া কি হবে? রুশো-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির 
মুখোমুখি দাড়িরে স্বাধীনতা প্রিয় পোলরা কি তাদের পবিত্র ভূমির 
জন্যে লড়াই করবে ? অথবা তারা চেকদের পন্থা! অন্থুসরণ করবে ? 

মার্শাল পিল্সুডক্কি যদি জীবিত থাকতেন তাহলে অনাক্রমণ চুক্তি 
ও জার্মান চরমপত্র সত্বেও নিশ্চিন্তে যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী করা চলত । 

কিন্তু পোল্যাণ্ডের অগ্রণী মার্শাল আর নেই, তার অবর্তমানে তার 

দেশবাসী কী করবে, জানা নেই । পোলরা সত্যি যতট। আবেগ প্রবণ 

ততখানি যদি না হত; তাহলে জামানীর কাছে আত্মসমর্পণের মূল্যে 

পাওয়। শান্তির উপর ভরসা কর। যেত। কিন্তু আজ নিশ্চিত কোন 

ভবিষ্তদ্াণী কর! সম্ভব নয়, যদিও গ্রেটত্রিটেন ও ফ্রান্সের কূটনৈতিক 
চাপে পড়ে পোল্যাণ্ড শেষপর্ধস্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, সৎসাহসের 

অনেকখানিই স্ুবিবেচন। । 
জার্মানী ও পোল্যাগ্ডের মধ্যে যদি যুদ্ধ বাধে, তাহলে একথা ঠিক 

ভারতীয় জনগণের সহানুভূতি থাকবে পোলদের পক্ষে । জার্মানীর 

পক্ষে আমাদের বোঝাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে যে, পোলিশ করিভরে 

অথবা যে এলাক। নিয়ে যুদ্ধ হতে পারে সেই এলাকায় এখন পোলদের 
থেকে জার্মানদেরই বসবাস বেশী । কিন্তু ভানজিণৌর প্রশ্নে, জার্মানদের 
দাবি নিশ্চয়ই অথগ্ুনীয় এবং যদি কেঘলমাত। ডভানজিগ প্রশ্ন নিয়ে 
যুদ্ধ বাধে বিশ্ব জনমতের দরবাল্পে জার্ম।নীর আরজি হবে অনন্থীকার্য। 

এই আন্তর্জীতিক সংঘর্ষে আমাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া বাই হোক 
না কেন, জাতি হিসাবে আমাদের করণীয় কী? আমর] কি বসে বসে 



এই ক্ষণে যা প্রয়োজন হ১ 

ভাবব আর বচস করে চলব যখন যুদ্ধের দাবানল পৃথিবীর এক প্রান্ত 

থেকে আরেক প্রান্তে ছড়িয়ে পড়বে ? যদি রাশিয়ান ও জার্মীনরা, 
যারা কাল পর্যস্ত পরস্পরের চরম শক্র ছিল, বিশ্বসঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে 
তাদের বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে পারে, তাহলে কংগ্রেসের ছুই পক্ষ 
তাদের বিরোধ ভূলে গিয়ে পূর্ণ স্বরাজের দিকে জাতিকে চালিত করার 
জন্তে কেন হাত মেলাতে পারবে না ? নির্দলীয় 'জাতীয়' কেবিনেট 

কি একান্তভাবে ইওরোপীয় ঘটনাই হয়ে থাকবে? এই রকম জরুরী 
অবস্থায় কংগ্রেসকমীরা সমমতাবলম্বী কেবিনেটের ধারণ! পরিহার 
করে, তার জায়গায় মিশ্র কেবিনেট গঠন করার শিক্ষা কি নেবে 

না? এর জবাব দিতে পারেন কেবলমাত্র কংগ্রেস ওয়াফিং কমিটির 
সদম্তরা এবং তাদের উপদেষ্টা (মহাত্মা! গান্ধী । বামপন্থীরা! বরাবরই 
মিশ্র কেবিনেট গঠনের নীতির সপক্ষে, কিন্তু এতদিন পর্যন্ত তাদের 

অগ্রান্থ করা হয়েছে । 

সংশ্লিষ্ট সবার পক্ষে এই কথা থেয়াল রাখা ভালে যে, কংগ্রেসের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এবং তাদের নেতার]! যদি অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে 
এই সংকট মুহূর্তে জাতিকে যখোচিত নেতৃত্ব দিতে না পারেন, তাহলে 
যে ধারণ। এখন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, অর্থাৎ কংগ্রেসের দক্ষিণ- 

পশ্থীর1 ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসের চেষ্টা করছে, সেই 
ধারণাকেই তার! সুদৃঢ় করবেন। গ্রেটব্রিটেন এবং তার সমর্থকরা এখন 
পোলদের জন্তে আত্মনিয়ন্ত্রণের কথ! বলছে এবং যদি সে যুদ্ধে যায়, 

মুখে “আত্মনিয়ন্্রণের অধিকার” বুলি নিয়েই সে যুদ্ধে যাবে। আমাদের 
ত্রিটিশ শাসকদের কি এখন মনে করিয়ে দেওয়ার সময় আসেনি যে, 
সয়েজখালের পুবে একটা ভূখণ্ড ্্রয়েছে, যেখানকার সুপ্রাচীন ও 
সংস্কতিবান এক জাতির অধিবাসীর! স্বাধীনতার জন্মস্বত্ব থেকে বঞ্চিত 
হয়ে ব্রিটিশ শাসনের চাপে নিম্পেষিত হচ্ছে? এবং ব্রিটিশ জনসাধারণ 

ও তাদের সরকাঁরকে কি একথ৷ বলান্ব সময় হয়নি যে, নিজেদের ঘরে 
যার! গোলাম তারা অপরের স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করতে 

পারে না? 



২২ কোন পথে? 

যতদূর সম্ভব সোজা কথায় ব্রিটেনকে জানিয়ে দেওয়ার সময় 
এসেছে যে, সাগ্রাজ্যবাদী যুদ্ধে লোকবল, অর্থ ও সামর্থ্য দিয়ে ভারত 
রসদ যোগাবে না । যুদ্ধ প্রতিরোধের জন্য কংগ্রেস প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, যদিও 
সেই প্রতিরোধের চরিত্র আবশ্যিকভাবে হবে অহিংস । অতএব 
ওয়াফিং কমিটি সম্প্রতি যা বলেছে, যেমন, যুদ্ধের কোন জরুরী 
অবস্থায় আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করব না, এইটুকু 
বলাই যথেষ্ট নয় । আমাদের আরও অগ্রসর হতে হবে। সাম্রাজ্যবাদী 
যুদ্ধে যোগদানে বাধ্য করানোর চেষ্টাকে অহিংসভাবে প্রতিরোধ 
করার দৃঢ়লংকল্প গ্রহণ করতে হবে। 

ওয়াকিং কমিটি কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্যদের কেন্দ্রীয় এসেম্রি ও 
কাউন্সিল অফ স্টেটের পরবর্তা অধিবেশনে যোগদান না করার 
জন্যে নির্দেশ দিয়েছে । কিছু না করার থেকে নিশ্চয় এটুকুও ভালো-_ 
তবে প্রয়োজন অনুপাতে এ বাবস্থা অত্যন্ত সামান্য | ভারত 

সরকারের যুদ্ধ প্রস্তুতির প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্যদের এখনই 
পদত্যাগ করা উচিত এবং এই প্রশ্নে নিরাচকমগ্ডলীর কাছে নতুন 
নির্দেশের জন্য আবেদন কর। উচিত। এর ফলে জনসাধারণের 

রাজনৈতিক চেতন! বৃদ্ধি পাবে এবং এমনকি রাস্তার লোকদের 
কাছেও যুদ্ধে ভাতের যোগদানের প্রশ্ন জীবন্ত প্রসঙ্গ হয়ে দীড়াবে। 

যদি আগামী কয়েকদিনের মধ্যে যুদ্ধ না বাধে এবং বর্তমান বিপদ 

কেটে যায়, আমর! যেন নিবোধের মত ন! ভাবি যে সংকটের চরম 

মীমাংসা হয়ে গেছে । কুমানিয়া নিয়ে অথবা উপনিবেশের উপর 
জার্মানদের দাবি নিয়ে আত্তর্জাতিক উত্তেজনা! আবার বেড়ে উঠতে 
পারে। তাছাড়া, হের হিটলার অদি যুদ্ধ চায়। লাগসই স্থযোগের তার 
অভাব হবে না । অতএব ভারতবর্ষে আমরা যেন খেয়াল 'রাখি যে 

বর্তমান আস্তর্জতিক উত্তেজনা অব্যাহত থাকৰে এবং সেই অনুযায়ী 
আমাদের প্রস্তত থাকতে হবে ।০ 

আজকের সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে আমি মহাত্মা! গান্ধী 
ও ওয়ার্কিং কমিটির কাছে একটি প্রস্তাব দিয়েছি।' আমি তাতে বলেছি 



এইক্ষণে য৷ প্রয়োজন ২৩ 

তার! যদি দৃঢ় নীতি গ্রহণ করেন এবং ভারতের জাতীয় দাবির 
প্রশ্নটি ব্রিটিশ সরকারের কাছে তোলেন তাহলে আমরা আমাদের 
সব বিভেদ ভুলে গিয়ে অনুগত সৈনিক হিসেবে তাদের সঙ্গে যোগ 
দেব। এবং প্রয়োজন দেখ। দিলে, যে সকল পদ আমর! বামপন্থীরা 

এখন দখল করে আছি সানন্দে তা ত্যাগ করব। আমরা সাগ্রহে 
তার্দের জবাবের জন্য প্রতীক্ষা করব । 

ইত্যবসরে ব্রিটিশ সরকারকে আমর] দ্ার্থহীন ভাষায় জানিয়ে 
দিতে চাই, যদি যুদ্ধ বাধে তাহলে আমাদের নীতি কী হবে একমাত্র 
স্বাধীন ভারতই ত৷ স্থির করতে পারে। যুদ্ধ হোক বা নাই হোক 

স্বাধীনত। আমাদের দাবি, এবং সে দাবি আমরা আদায় করবই। 



বন্ধুর কণ্ঠস্বর 
২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯এর “ফরওয়ার্ড বুকে” প্রকাশিত স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ । 

দি ফ্রেণ্ড অফ ইগ্ডিয়া--দি স্েট্স্ম্যান বলে সুবিদিত-_- 
কিছুদ্দিন যাব বৈদেশিক নীতি এবং বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির 
উপর অনেক চমতকার প্রবন্ধ লিখে চলেছেন । এই সংকটকালে 

ভারতের জনসাধারণের কি রকম ব্যবহার কর। উচিত সে বিষয়েও 
তাদের মূল্যবান উপদেশ দিচ্ছেন। লেখকের মত এতজন নগণ্য 

লোকের উপর এদ ফ্রেণ্ড অফ ইগ্ডয়া" যে বিশেষ দৃষ্টি ও গুরুত্ব দান 
করেছেন তার জন্য লেখক “ফ্রেগ্ড' এর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ । 

এ এক আশ্চর্য জগতে আমর। বাস করি এবং এ জগৎ ঘণ্টায় 

ঘণ্টায় পরিবর্তিত হয়ে চলেছে | এমন এক সময় ছিল যখন মস্কো 

ছিল আমাদের “ক্রেণ্'এর কাছে জুজুর মত ! এই কাহিনী প্রচার 

করা হয়েছিল যে মক্ষোর টাক! ভারতের রাজনৈতিক বিদ্রোহীদের 
নিয়মিত হাতফেরত। হয়ে চলেছে। হের হিটলার ক্ষমতায় 

আসীন হওয়ার পর থেকে স্টালিন এবং ট্রটক্ষির জায়গায় সম্প্রতি 

বালিনের ভূত-_এবং বালিনের সঙ্গে, রোম এবং টোকিওর 'ভূত 

_মামাদের ফ্রেণ্'এর কাধে ভর করেছে এবং বু কিস 
রজনীর কারণ হয়েছে । একই কালে মস্কো ভালো ছেলে হয়ে গেছে 
এবং যে টাকা ছিল মক্কোয় তা এখন বালিন। ব্বোম এবং টোকিওয় 

চালান হয়েছে । সম্প্রতি আমাদের “ফরেণ্ড কল্পনায় দেখতে পাচ্ছেন, 
বালিন-রোম-টোকিও ভারতে «খন তাল তাল সোনা ঢালছে এবং 

তার ফলে এ দেশের নিরীহ ও ভালোমানুষ লোকগুলির মন বিষিয়ে 

দিচ্ছে। কিন্তু “দি ফ্রেণ্ড অফ ইপ্ডিয়। এখন কী ভাববেন বা বলবেন 
তাই মনে করে অবাক লাগছে! রুশো-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির 
পর নীচ বালিনের সংস্পর্শে আসার দরুন মঙ্ষোর উপর নেকনজর 

কি থাকবে না না, মক্কো তবুও ভালো ছেলে হয়েই থাকবে ? 



বন্ধুর কণ্ঠস্বর ২৫ 

'ফ্রেণ্ড একটি আশ্চর্য আবিক্ষার করে ফেলেছেন- আবিষ্ষার না 
বলে উদ্ভাবন বল! কি উচিত 1--তা এই, যে মুহুর্তে যুদ্ধ বাধবে, 
ভারতের বিদ্রোহীরা হের হিটলারের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তার 
এবং কোম-টেকিও-বালিন চক্রের পিছনে সারি বেঁধে দাড়িয়ে পড়বে । 

ব্রিটিশ জনসাধারণের কল্পনার খ্যাতি বিশেষ একটা নেই; কিন্তু 
আমাদের “ফ্রেণ্ড' স্পষ্টতই একটি ব্যতিক্রম--এবং ব্যতিক্রম থাকে 
বলেই' নিয়ম প্রমাণিত হয়। তার ধারণ! বাস্তবিকই চমকপ্রদ এবং 
তারিফ করার মত । 

যেহেতু বিদ্রোহী ভারতবাসীর1 ইওরোপে যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গে 

'হাইল হিটলার? বলে চিৎকার করতে শুরু করে দেবে, “ফ্রেণ্ড' তাদের 
জন্যে মুতাদণ্ড সুপারিশ করেছেন । মৃত্যুদণ্ড যদি না৷ দিতে পার! যায় 
তাহলে তাদের জেলখানায় নিরাপদে কয়েদজ্ঞাত করে ব্াখা উচিত 

হবে। তাহলে ইওরোপ এবং ভারত সব দিক থেকে রক্ষা পাবে । 
এইরকম একজন “ফ্রেণ্'এর কাছে ভারত নিশ্চয় কৃতজ্ঞ থাকবে । 

যদিও “দ ফ্রেণ্ড অফ ইগ্ডিয়া'র এইসব তর্জনগর্জন আমাদের যথেষ্ট 

আমোদের খোরাক জুগিয়েছে। তা সত্বেও আমাদের স্বীকার করতেই 

হবে যে এ সবের গভীরে একটা ছুরভিসদ্ধি আছে। এই সংবাদপত্র 

প্রায়শই ভারত সরকারের মুখপাত্র ও সমর্থকের ভূমিকা*গ্রহণ করে 
থাকে এবং তান্র ফলে গ্রেটব্রটেনের সরকারী মনোভাব কী তার 

কিছুটা আভাস আমরা পেয়ে থাকি । তাই “ক্রেণ্ড ঘা বলেছেন তা 

কেবলমাত্র একটা মজার ব্যাপার বলে হালকাভাবে উড়িয়ে দেওয়া 

ঠিক হবে না। পু 

সম্প্রতি এক প্রবন্ধে “ফ্রেণ্ড আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যুদ্ধ 
বাধার অর্থ ফেডারেশন স্থগিত রাখা বোঝাৰে না । সংবাদপত্রটি 
অবশ্য যুক্তরাষ্ীয়' কাঠামোকে নিয়মিত সমর্থন জানিয়ে আসছে, কারণ 
তাই নাকি ভারতীয় সমম্যার সমাধান ঘটাবে । ভারতীয় জনসাধারণ 
নিজের! তাদের নিজন্ব সমস্যার এই সমাধান সম্পর্কে কী চিন্তা করে 

মে বিষয়ে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন বলে বিবেচিভ্ হয়নি । যুদ্ধ 



২৬ কোন পথে? 

বাধার সঙ্গে সঙ্গে ঘুক্তরাস্ত্রীয় কাঠামোকে আপনিই স্থগিত রাখা সঙ্গত 
হবে, কোন কোন সরকারী মহলে এই ধরনের প্রস্তাব করা হচ্ছে শুনে 
সম্ভবত আমাদের “ফেও্? ছঃখিত এবং “ফ্রেণ্'এর কাছে ব্যাপারটা 

একটা ছুর্ধটনা থেকে কোন অংশে কম বলে মনে হচ্ছে না । অতএব 

জনসাধারণকে বোঝাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে যে, যুদ্ধ বরঞ্চ 

ফেডারেশনের পত্বন ত্বরান্বিত করবে। যে কোন লোক কিন্তু একট! 
কথা ভেবে অবাক হবে, লারা দেশ যখন বামপন্থীতে ছেয়ে গেছে 

তখন ফেডারেশন কি করে প্রবর্তন করা সম্ভব । এই বিপত্তি “ফ্রেণ্ড 

আগেই তার প্রস্তাব মারফত সমাধান করে দিয়েছেন-_ ছুক্কৃতকারীদের 

মুখ বন্ধ করে দেবার পক্ষে মৃত্যুদণ্ড বা কারাবাসই যথেষ্ট এবং 
এই উপায়েই ফুক্তরাষ্ীয় কাঠামোকে সহজে আমদানী করার পথ 
প্রশস্ত হবে। 

যদি উল্লিখিত প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকারের গ্রহণযোগ্য হয়ঃ অথবা 
যদি ত' সরকারী চিন্তার মাপকাঠি হয়, তাহলে যুদ্ধ বাধলে ব্রিটিশ 
সরকার সব বামপস্থীদের“চালান দেবে । কথাট। ঘুরিয়ে বলা হচ্ছে না, 

তা বর্ণে বর্ণে সত্য হবে । দরিয়া যখন একেবারে সাফ হয়ে যাবে, 

ফেডারেশন তরণী তখন তরতর করে তীরে এসে ভিড়বে এবং মন্ত্রীরা 

তাকে সংবর্ধন! জানাবে দামামা বাজিয়ে পতাকা উড়িয়ে--এ পতাকা 

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতাকা 

যা শাস্তি, গণতন্থ ও প্রগতির প্রতীক । 

কিন্তু এই পরিকল্পনায় মৌলিক নতুনত্ব কিছুই নেই । সেকেলে 
সেই দমন এবং আপস প্রণালীর আরেকটি দৃষ্টাস্তমাত্র, শুধু এইট্্কু 
তফাত যে এবারে যে প্রণালী গ্রহণ করা! হবে তা আগেকার থেকে 
অনেক বেশী জবরদস্ত | ূ 

এখন এই চিকিৎস। প্রণালী সম্বন্ধে আমাদের কী বক্তব্য থাকতে 

পারে ? এই বিষয়ে রোগীর নিশ্চয় বলার কিছু থাকবে । এই ক্ষেত্রে 
আমরা আমাদের 'ফেগু?কে বলতেই পারি; অতীতে বখন এই অনবস্ 

প্রণালী প্রতিকারই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে, এবারে ভারতীয় জনগণের 
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কাছে তা সাদরে গৃহীত হবে বলে খুব একটা আশা আছে কি? 
আজ তারা একেবারে ঠিক মুখবোজ। গরুর পাল নয় এবং অপরে 
তাদের জন্যে যে কাঠামে৷ তৈরি করেছে তাতে তারা নিজেদের 
খাপ খাওয়াতে নাও বাজী হতে পারে। তাছাড়া জনসাধারণের 
মেজাজট! একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় ন।। জনসাধারণের এক 
অংশের উপর দমন চালালে বাকি অংশ বাঅন্ত কোন অংশ যে 

আতঙ্কিত হবেই এমন কোন কথা নেই। এর ফলে আসলে হয়তো 
উল্টো উৎপত্তি হতে পারে, তার ছর্দাস্ত হয়ে উঠতে পারে । সেই 
অবস্থাবিপাকে পতাক! উড়িয়ে দামামা বাজিয়ে কে ফেডারেশনকে 

সংবর্ধনা জানাবে ? প্রাথমিক দমন চিকিৎসার ফলে, এমনকি 

ফেডারেশন-ভক্তদের পক্ষেও জনসাধারণের মনে বিদ্রোহের মনোভাব 

থাকার দকন, যুক্তরাষ্ত্বীয় কাঠামোকে সংশোধনসহ বা বিনা-সংশোধনে 
গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে । 

না “ফরেণ্ড। সমাধানটা তত সহজ নয় যত সহজ তুমি এখন মনে 
করছ, অথবা লর্ড উইলিংডন এককালে মনে করেছিলেন । বামপন্থীদের 

যতটা! নগণ্য শক্তি বলে গণ্য করতে পারলে তোমরা খুশী হও; দেশে 
তারা ততটা নগণ্য শক্তি নয়। 

বামপন্থীদের দমন করা সম্ভবপর হতে পারে, কিন্ত তার ফলে 
তোমার মতলবও ভেস্তে যেতে পারে। তোমার মতলব জানতে 
দিয়েছ বলে 'এবং আমাদের আগে থেকে সাবধান করেছ বলে তোমাকে 

ধন্যবাদ । তোমাকে আমর। এইটুকু ভরসা দিতে পারি, আমর। 
আমাদের দিক দিয়ে সবরকম ছবিপাকের জন্য প্রস্তত আছি এষং 
'ফ্রেণ্' এর সাহায্য পাই বা! না পাই £মামরা যে আমাদের স্বাধীনতা 
নেবই, এ বিশ্বীস আমাদের আছে । 



পথের সন্ধানে 

২৮শে অক্টোবর ১৯৩৯এর “ফরওয়ার্ড ব্লকে" স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ । 

প্রতিটি জাতির জীবনে এমন সময় আসে যখন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত 

নিতে হয়। সেই সিদ্ধান্ত জাতির ভবিষ্যৎকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে 
অথবা সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিতে পারে । এই সব সময়ে শ্রীয়ই 

দেখা যায়, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে কয়েকজনকে; কখনও বা এক 
জনকেও | ১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্ব যদি ভিন্ন খাতে চলত 

তাহলে রাশিয়ার ভাগ্যে কী ঘটত, আজ তা অনুমান বা কল্পনার 

বিষয় । 

জাতির ভবিষ্যং যাদের হাতের সুঠোর মধ্যে কীভাবে তারা এই 
প্রচণ্ড দায়িত্ব পালন করবে ; স্বভাবত তাদের ভাবতে হবে এবং 

গভীরভাবে ভাবতে হবে । মামনে পিছনে তাদের তাকিয়ে দেখতে 
হবে_ দেখা দরকার সম্ভাবা বিকল্প বিবেচনা করার জন্য এবং পরিণাম 

কী হতে পারে তা বুঝে নেবার জন্তে | তবুও সিদ্ধান্ত নেওয়! কঠিন 
হতে পারে । সঙ্কটের মুখোমুখি হয়ে সব নেতা বলিষ্ঠ ও সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত 
নিতে পারে না। যদিও সেই সামর্থ্য কারও থেকে থাকে, একটা নির্দিষ্ট 
সিদ্ধান্তে আসতে হলে যে-সকল তথ্য ও আনুষঙ্গিক বিষয় জানা 

প্রয়োজন মানুষের বুদ্ধি তা নাও যোগাতে পারে। 

আমরা সময় সময় শুনি বুদ্ধিতে যেখানে কুলোয় না সঙ্ঞান ব! 
প্রজ্ঞা সেখানে সফল হয়| ইতিহাসের ধারা মহানায়ক তার! হূর্ভে্ 

অন্ধকারের মধ্য দিয়ে পথ চিন্তন এগিয়ে গেছেন এবং সঙ্ঞান ব! 
প্রচ্ায় ভর করে তারা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পরবতী ঘটনাবলী তার 
সার্থকতা প্রমাণ করেছে । 

এই উক্তিন্ন মধ্যে অনেকগ্নানি সত্য আছে। আমাদের সীমিত 
অভিজ্ঞতার মধ্যেই আমরা এমন অনেক নেতা দেখেছি ধারা নির্ভুল 
রাজনৈতিক সম্গানে চালিত হয়ে সংকট মুহূর্তে আশ্চর্য সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
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করেছেন এবং পরবরাঁ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণিত হয়েছে তারা 
ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন । এখন, ধরাষ্োয়ার বাইরে এই সঙ্ঞান 
ব। প্রজ্ঞা কী? এ কি রহম্তময় কিছু--এমন কিছু যা আমাদের 

বোধের অতীত- যা সহজাত ? কিছু পরিমাণে তা সহজাত ঠিকই। 
সার্থক শিল্পী বা সঙ্গীতজ্ঞের এমন একট! সুকুমার স্পর্শ বোধ এবং এমন 
সৃঙ্গ্ম অনুভূতি থাকে ঘা তার শিক্ষা বা চ্চ1 থেকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা 
কর! যায় না । যদি শুক থেকেই তার মধ্যে সহজাত একটা "শৈল্পিক 

প্রবণতা না থাকে সে কখনই শিল্পনৈপুণ্যের শীর্ষে উঠতে পারে না। 
রাজনৈতিক সংগ্রামীর ক্ষেত্রেও একই কথা । প্রথম থেকেই তার মধ্যে 
একটা রাজনৈতিক বোধ থাকা! চাই । 

কিন্তু চর্চা দ্বাবা! সজ্ঞানকে শানিত কর। দরকার এবং সেই চর্চাও 

হওয়। দরকার নিরবচ্ছিন্ন । কিছু ক্ষেত্রে সঙ্ঞান বা প্রজ্ঞা যদি নিভূল 
পথের নির্দেশ দিয়ে থাকে, তাই থেকে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই যে 

সর্বদাই তা নিরভল হবে। এখন, রাজনৈতিক সঙ্ঞানকে যতটা সম্ভব 
নির্ভূল করে তুলতে কী সাহায্য করতে পারে ? 

প্রথমত; নিজের লক্ষ্যে চলার পথে পুরোপুরি নিঃস্বার্থ হওয়। 
একান্ত দরকার । জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে স্বার্থচিন্তা যদি সঙ্ঞানকে 

আচ্ছন্ন করে, তাহলে তা ঠিক পথে চালিত না করে বিপথচালিত 

করবে । যখন সঙ্ভানের উপর স্বার্থের প্রাধান্য ঘটে, আমাদের সর্বনাশ 
তখন আসন্ন | অতএব, কোন জাতির ভাগ্যকে চাঁলত করার সময় 

যতখানি সম্ভব নিঃস্বার্থ হতে চেষ্টা করা উচিত। 

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত চেতনাকে সমষ্টির মধ্যে মিশিয়ে দেবার চেষ্ট। 
করা উচিত-_যাতে সমগ্টির মন আমদের ব্যক্তিগত সঙ্ঞান ব৷ প্রজ্ঞার 
মধ্যে দিয়ে বাঙময় হয়ে ওঠে | এটি সাধারণ লোকের পক্ষে সহজ নয়। 

সৌভাগ্যবশতঃ কিছু কিছু লোক তাদের ব্যক্তিসত্তাকে অপরের চেয়ে 
অনেক সহঙ্ষে জনসাধারণের জীবনেন্ব সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারে এবং 

সেই কারণে গণমানসকে অনেক ভালোভাবে বুঝতে পারে । আমরা 
আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারি, সব কিছু একই 



ৃ ভালোমত বোঝে সেই 

প্রাফল্যও বেশী | এই মন 

রাতে হলেও পভ্ঞানের 

রান [গন নিয়মনিষ্ঠ করে 
হু রী: ৪ ॥ 

মা গণমানসের সঙ্গে ফো' খ চলতে পারে । তবে 

চিক্াগিত চেষ্টা করা ও সতর্ক থাকা দরকার । কল্পনা 'করুন 
ধর ভেদ করে দুরন্ত জলক্রোত তোড়ে নেমে আর্ছে। 

যে জলবিষ্কলি ওই জলপ্রপাতের অংশ তারা কি তার্দের সত্তা 
মিশিয়ে দিয়ে সমগ্র জলমোতের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারে ন। ? 

বাসর প্রাণবন্তার কথা কল্পন। করুন 1 মানবাআ্মাও কি বস্তজগতের 

গহনে প্রবেশ করে তার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের সঙ্গে নিজেকে এক 

করে দেখতে পারে না ? হেগেলের পরমতত্বের কথা কল্পনা করুন, 
যা! বিশ্ব প্রক্রিয়ার মণ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে চলেছে। বাক্তি কি. 
ক্রমাভিবাক্ত সেই বিকাশধারায় নিজেকে মিশিয়ে দিযে তা অবধা 
করতে পারে না? সেই দিব্য শক্তির কথা কল্পনা! করুন য1 বন্ুবিচিত্র 
এই স্যর মধ্যে দিয়ে প্রকট | মানবাত্মা কি চিন্তায় বা অনুভবে তান 
সঙ্গে অভেদ হয়ে যেতে পারে না ? রি 

সংক্ষেপে গণমানসের সুরে ব্যক্তিমানসকে বাঁধ সম্ভব | কিন্তু শ্রই 
সঙ্জান বা প্রজ্ঞাজনিত অনুভূতি ঠিক পথে নাও যেতে পান্পে এবং 
আমরা যদি মানুষ ও বিশ্বের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে যুক্তিসিদ্ধ ধারণ! 
দিয়ে নিজেদের মনকে সুরক্ষিত করতে না পারি, তা আমাদের 
রহস্তবাদের অন্ধগ্রলিতে নিয়ে ছ্ষিয়ে ফেলতে পারে । অতএব তৃতীয়ত 
আমাদের দরকার ব্যাপকভাবে ইতিহাস অধ্যয়ন এবং তার বিশ্লেষণ ও 
বিচারের উপর ভিত্তি করে যুক্তিবাদী প্লারণা | যুক্তি যেখানে ব্যর্থ 
হয়, সঙ্ঞান সেখানে আমাদের পরিচালনা করতে পারে। যেখানে 
সঙ্ঞান রহন্তের ধোয়া স্থপ্টি করে আমাদের বিপথচালিত করে, 
সেখানে যুক্তি ামাদের ঠিক পথে নিয়ে আসতে পার । 



পথের সন্ধানে ৩৬ 

চতুর্থত, আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী ও অবস্থার বিকাশ আমাদের 
ঠিকমত বোঝা৷ দরকার | আমর এমন এক যুগে বান করছি যখন; 
বলতে গেলে; সীমান্তরেখাগুলি লোপ পেয়েছে । সমস্ত পৃথিবী আজ 
একক সত্তা । এক প্রান্তে যা ঘটছে আমাদের এই ভূমগ্ডুলের সর্বত্র 
তার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ছে । ফলত, গণমানসের সঙ্গে 
আমরা একন্ুরে বাধা থাকলেও, এঁতিহাসিক বিকাশধারা সম্বন্ধে 
আমাদের সঠিক ধারণ থাকলেও? যদি আমাদের আন্তর্জীতিক বোধের 

অভাব থাকে আমর] তাহলে ভূল পথে চলে যেতে পারি। 
পৃথিবীর এবং ভারতের এক অত্যন্ত সংকট সময়ের মধ্যে দিয়ে 

আমরা এখন চলেছি। ওয়ার্ধায় ফরওয়ার্ড ব্লকের নিখিল ভারত 

ওয়াফিং কমিটি ৮ই সেপ্টেম্বর ও তার পরবর্তাঁ কয়েকদিনের বৈঠকে 
গুকতবপূর্ণ এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্ত যথারীতি কংগ্রেস 
ওয়াকিং কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্তটি কি ঠিক 

হয়েছিল? উল্লিখ্বিত চারটি পরীক্ষায় তা কি উত্তীর্ণ হতে পারবে? 
একমাত্র ভবিষ্যংই নিশ্চিত জবাব দিতে পারে । ইতাবসরে আস্মুন, 
আমাদের সাধ্যমত সেই সিদ্ধান্তকে কার্ধকর করতে লেগে যাই । যাই 

ঘটক না কেন। আমর! নিশ্চয় এইটুকু দাবি করতে পারি যে, আমাদের 

আর কোন ইচ্ছা নেই, আর কোন কামনা নেই, একমাত্র কামন। 
সম্ভবমত সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে আদর্শের সেবা করে যাওয়া । 



আমার দেশপরিক্রমা 

২৮শে অক্টোবর এবং ২৫শে নভেম্বর ১৯৩৯ “ফরওয়ার্ড বরকে” স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ | 

৯ 

১৯৩৯ সালের মে মাসের গোড়ার দিকে “ফরওয়ার্ড রক" গঠিত 

হবার পর, কিছুটা তাড়ান্ুড়া করে হলেও, আমি মোটামুটি' ব্রিটিশ 
ভারতের সবটাই পর্যটন করি | আমি কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের মধ্যে 

দিয়ে যাই এবং পথের ধারের কয়েকটি স্টেশনে দেশীয় রাজ্যের 

বিরাট সংখ্যক প্রজাদের সমাবেশে বক্তৃত। দিই | গত কয়েক মাসে 
আমি য দেখেছি এবং শিখেছি তার হিসাব নেবার এবং তাই থেকে 

আমাদের ভবিষ্যৎ পথনির্দেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার এখন সময় 

এসেছে । 
প্রথমেই আমি বলে রাখতে চাই যে, গত কয়েকমাসের ঘটনাবলী 

ও অভিন্ঞতা থেকে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠার ন্যাষ্যতা সুস্পষ্টভাবে 
প্রতিপন্ন হয়েছে এবং ফরওয়ার্ড ব্লক যে তার এঁতিহাসিক ভূমিকা 
পালন করার জন্য পাকাপাকিভাবে রয়ে গেল, সে বিষয়ে আঙ্গ 

কারও মনে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। পরে য! বলছি তার 

থেকে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করার প্রয়াস করব। 
আমি যে যেজায়গায় গিয়েছি, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কংশ্রেস- 

নেতাদের ঘা কংগ্রেস-সংগঠনগুলির কাছ থেকে কোন সাহায্য ব! 

সহযোগিতা আমি পাইনি । এই নিয়মের ব্যতিক্রম যেটুকু হয়েছিল! 

তা খুবই সামান্য | কয়েক্জায়গায় কায়েমী কংগ্রেসের মনোভাৰ 
ছিল নিরপেক্ষ ব নিবিকার- কিন্তু অন্যান্য জায়গায় ছিল প্রত্যক্ষ বা 

প্রচ্ছন্নভাবে শক্রতা | অন্ধ্র ও তামিলনাদ প্রদেশে ( অর্থাৎ মাদ্রাজ 

প্রেসিনেন্সিতে ) ছটি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রেসিভেপ্ট ছুজন 
আমাকে বয়কট করার জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন করেন। 

অন্ত্রও এইভাবে জনসাধারণের কাছে আবেদন করা হয়। অন্যান্ত 



আমার দেশপকিক্রম! ৩৩ 

জায়গায়, যেমন গুজরাটে, গ্রচ্ছন্নভাবে প্রচার চালানো হয় 

এবং আমার কোন কোন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ অত্যন্ত জঘন্য ও 

নির্লজ্জভাবে আমার নামে অপবাদ ছড়াতে কুষ্ঠ বোধ করেনি । 
পাটনায় একদল লোক প্রাদেশিক বিদ্বেষকে যতদূর সম্ভব কাজে 
লাগিয়েছিল এবং "গান্ধীবাদ জিন্দাবাদ আওয়াজ তুলে জুতো ও 
ইটপাটকেল ছু'ড়েছিল। ৯ই জুলাই আমার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 

গ্রহণ্ণের পর, আমাকে খোলাখুলিভাবে কংগ্রেসবিদ্রোহী বলে ঘোষণা 

করা হয়েছিল । আমার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা আমার বিরুদ্ধে 
যে প্রচার চালায় তারমধ্যে নানা রকমফের ছিল। কখনও তারা 

বলে, হিন্দু মহাসভা। এবং ডাক্তার আন্বেদকরের ইগ্ডিপেণ্ডন্টে লেবার 
পার্টির মত কংগ্রেসবিরোধী দলগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমি একটা 

নতুন দল গঠন করছি। অন্ত সময়ে বলে, আমি মুসলীম লীগে 
যোগ দিয়েছি । এই ধরনের প্রচার তবু সহ্য করা যায়। কিন্তু সত্য ও 

অভিংসার ধ্বজাপারীর। মুখে মুখে গোপনে যে কদর্ষ প্রচার চালিয়ে 
চলেছিল, যার বিরুদ্ধে কোন বাবস্থা গ্রহণ কর] সম্ভব ছিল না, সে 

সম্পর্কে করার কী ছিল ? 

এই অবস্থার মধ্যে এবং এইরকম বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়ে 
আমাকে পর্যটন করতে হয়েছে । এছাড়া, মহাত্স। গান্ধী থেকে শুরু 
করে পরিচিত নেতার! প্রায় সবাই আমার বিরুদ্ধে একজোট । 

আমার কাছে সুপারিশ বলতে কী যে ছিল তা বলে বোঝানোর থেকে 

কল্পনা করাই ভালো । তা সত্তেও শুরু থেকে শেষ পর্ষস্ত। এই পরিক্রমা 
তয়ে উঠেছিল যেন জয়যাত্রা । এক প্রদেশ থেকে আরেক প্রদেশে, 

বতই গিয়েছি আমার বিস্ময় উত্তরের ততই বেড়েছে । এবং আজ 
আমার পক্ষে বলা! কঠিন, কোন প্রদদেশ আমাকে সংবর্ধনা! জানাতে 

সবাধিক উৎসাহ &দখিয়েছে । 
১৯৩৯-এর ২৯শে এপ্রিল কলকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস 

কমিটির মিটিংয়ে আমি যখন ভারতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট পদ 
থেকে ইস্তফা দিই, তখন আমি অন্ধকারে ঝাপ দিয়েছিল্টম । আমার 

ও 



ন৩৪ কোন পথে? 

সহকর্মী বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ আমার কাজ সমর্থন করেন কিন্ত 
অনেকেই মনে করেন আমি ভুল করেছি | সেই চরম সিদ্ধান্ত নেবার 
সময় শেষ পর্যন্ত আমার বিবেক ও রাজনৈতিক বোধ দ্বারা আমি 
চালিত হই। কিন্তু আমার পদত্যাগের মধ্যে দিয়ে জনমতকে যে 
'অভাৰিত মাত্রায় আমাদের সমর্থনে আনতে সমর্থ হয়েছি এই 

স্বখকর বিস্ময়টি শীঘ্রই আমি আবিষ্কার করি। বিশেষ করে বাংলাদেশ 
লুঢুভাবে আমাদের সমর্থন করল এবং সেখান থেকে ফরওয়ার্ড 'ব্লকের 

যে বাত্র! শুরু হল তার চেয়ে মের! যাত্রা সম্ভব নয়। ূ 

কিন্ত, ভারতের বাকি অংশ সম্পর্কে? ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ 
করার পর আমি তা জানতে পেরেছি । আমি প্রথমে যাই যুক্ত- 
প্রদেশে, কিংবা আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, উনাও-এ এখং 

কানপুরে | ছু জায়গাতেই করওয়া€ রক বেশ ভালোমতই সংবর্ধন 
পেয়েছিল । ন্বার্থসংশ্লি কিছু লোক ব্লকের নীতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে 

কিছুটা বিভ্রান্তি স্থষ্টি করেছিল, তবে আমার বক্ততার ফলে আমি তা 
দূর করতে সমর্থ হই। যখন ওখান থেকে ছেড়ে যাই, বাংলা দেশের 

বাইরের প্রতিক্রিয়া আমাদের অনুকূল হবে এই ভেবে আশান্িত 

হই । 

যুক্তপ্রদেশের পর পাঞ্জাব । যখন আমি লাহোর স্টেশনে নামি, 
সামনে চেয়ে দেখি অগণিত মানুষের জনসমুদ্র এবং ঘনঘন উল্লাসধ্বনি 
উঠছে “ফরওয়ার্ড ব্লক জিন্দাবাদ” | গত বছব্ কংগ্রেস প্রেসিডেপ্টরূপে 
আমি যে-লাহোরে গিয়েছিলাম, এ লাহোর সে-লাহোর নয়। 
মুহুর্তের মধ্যে আমি বুঝতে পারল[ম ফরওয়াঙ ব্লক জনগণের চিত্ত জয় 
করেছে। কিন্ধ এই অঘটন কিন করে ঘটল? ব্লকের কথ! কে ন্মুদূর 
লাহোরে বয়ে নিয়ে গেছে? সম্ভবত কোন মানুষ দূত নয়, কধির 
মেবদূত কিংবা এতিহাসিকের কালশক্তি | 

। পাঞ্জাবের জনতার আবেগ উচ্ছ্বাস এমনিতেই বেশী, এবারে 
তা অতিরিক্ত মাত্রায় আমার' ভাগ্যে জুটেছিল। আমার আনন্দও 

সেইরকম হয়েছিল। সেখান থেকে আমি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 



আমার দেশপরিক্রমা ৩৫ 

প্রদেশে যাত্রা করি । এখানে আমি আগে কখনও আসিনি এবং 

ফরওয়ার্ড ব্লকের ভাকে পাঠান ভাইরা কিভাবে সাড়া দেবে সে 
সম্পর্কে আমার কোনই ধারণ! ছিল না । সীমান্ত অঞ্চলের লোকদের 
উপর খান-ভ্রাতাদের আশ্চর্য প্রভাবের কথ এত বেশী শোনা যে এই 
অবস্থায় অনিশ্চিত মনোভাব থাকা স্বাভাবিক | লাহোরেই আমি 
থবর পেয়েছিলাম, খান আবছুল গফুর খানের তরফ থেকে ইতিমধ্যে 

সরত্র "জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আমার সঙ্গে কংগ্রেসের কোনই 
সম্পর্ক নেই । কিন্তু তা সত্বেও আমার ভাগ্যে সাদর অভ্যর্থনা 

জুটেছিল দেখে আমি আশ্বস্ত হই। সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশ করার 

সঙ্গে সঙ্গে আমার য। কিছু সন্দেহ সব দূর হয়ে গেল। পথের ধারের 
স্টেশনগুলিতে বিরাট জনতার সমাবেশ এবং তাদের মধ্যে বিশেষ 
করে নজরে পড়ে লালকোর্তী বাহিনী (ব। খুদ্রাই খিদ্মৎগার )। 
আমর! যত পেশাওয়ারের নিকটবর্তা হতে লাগলাম জনতা তত 

বিপুলাকার ধারণ করতে লাগল এবং পেশাওয়ারে পৌছিয়ে দেখি 
একেবারে রাজকীয় সংবর্ধনার ব্যবস্থা | 

পেশাওয়ারে আমি পুরো একদিনও ছিলাম কিনা সন্দেহ । কিন্তু 
স্বাধীনতাপ্রিয় পাঠান যে মনেপ্রাণে করওয়ার্ড রক অনুগামী ন। হয়ে 
পারে ন। সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে এ সময়ই ছিল যথেষ্ট । পেশাওয়ার 
শহরে এবং ক্যাণ্টনমেণ্টে বিরাট সাফল্যের সঙ্গে জনসভ1 হয়। 
ক্যান্টনমেন্ট কর্তৃপক্ষ প্রথমে আমাদের জনসভা শিষিদ্ধ করে দেয়, 
যদিও সেখানে বক্তৃতা দিতে মহাত্ম। গান্ধী ও পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহরুকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল-_কিস্তু আমরা যখন নিষেধাজ্ঞা 

অমান্য করার সংকল্প করি; কর্তৃপক্ষ পিচ্চু হটে গিয়ে আদেশ প্রত্যাহার 
করে। কংগ্রেসকমী ও সমর্থকদের সঙ্গে আমার যে আলোচন। হয় তা 

খুবই কাজের হয্টেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠা 
করতে সক্ষম হই । ফরওয়ার্ড ব্লক লাভ্রান হয়েছিল নওশেরার মিষ্কা 
আকবর শাহ-সাহেবের মত একজন হ্র্ধ্ষ কর্মী ও সংগঠককে পেয়ে । 

স্বল্পকালের জন্যে সীমান্ত প্রদেশ ঘুরে আসার পরেধএকথা স্পষ্ট 



০, কোন পথে? 

হয়ে উঠেছিল যে, অন্তত উত্তর-ভারত সম্পর্কে স্বতঃপ্রবৃত্ত জনসমর্থন 
ফরওয়ার্ড ব্লক আশা করতে পারে । তা জনতার চিত্ত জয় করেছে 

এবং এরই মধ্যে “করওয়ার্ড রক জিন্দাবাদ” জনতার শ্লোগন হয়ে 
দাঁড়িয়েছে । কিন্তু উত্তর-ভারতই ভারতবর্ষ নয় । বোস্বাইয়ে। মার্রাজে ও 
অন্যত্র রয়েছে দক্ষীণপন্থীদের হাটি এবং যতক্ষণ পর্যস্ত সেই খাটিগুলি 
পযুদস্ত না হচ্ছে সমগ্র ভারত সম্পর্কে কোন সাধারণ উক্তি কর! চলে 
না। অতএব আমি পেশাওয়ারে ফ্রন্টিয়ার মেল ধরে সোজা বোম্বাইয়ে 
চলে আসি। সেখানে শ্রীযুক্ত কে. এফ. নরিমান ফররয়ার্ড ব্লকের 
সার। ভারত কনফারেন্সের জন্ত ব্যবস্থাপনা করছিলেন । 

হ্ 

১৯৩৮-এন কেব্রুয়রী মাসে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমি 

বোম্বাই গিয়েছিলাম | হরিপুর! কংগ্রেস থেকে সোজ! যখন সেখানে 
আসি, পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সাভম্বরে সংবর্ধনা জানানো 
হয় । সেই অনুষ্ঠানে ছিল সবার সহযোগিত। এবং এই কারণেই তা 
অভূতপূর্ব হয়েছিল। এবারে ( ১৯৩৯-এপ জুন মাসে ) অবস্থা ছিল 
ভিন্ন প্রকার । আমি আর প্রেসিডেন্ট নই । ফরওয়ার্ড রকের তরফ 
থেকে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি, অতএব কংগ্রেস হাইকমাণ্ড আমাকে ১নং 
বিদ্রোহীর ছাপ দেগে দিয়েছে । দেশের শত্রু বলে আমাকে ঘোষণ। 
করা যায় না। যেহেতু মহা আস গান্ধী তার কোন এক বিবৃতিতে উল্লেখ 

করেছেন- “যতই হোক মুভাষবাবু দেশের শক্র নন |” 
গান্ধীবাদীদের খাটি বোম্বাই এইরকম লোককে কিভাবে অভ্যর্থনা 

জানাবে? ২২শে ও ১৩শে জুন সেখানে যে ফরওয়ার্ড ব্লকের সারা 

ভারত কনফারেন্স বসবার কথাঞআছে তার কী হাল হবে ? আমি যখন 

“ভারতের সিংহদ্বারএর দিকে এগিয়ে চলেছি তখন এই সব প্রশ্ন 
স্বভাবত আমার মনকে ভাবিয়ে তুলেছিল । কিন্তু আমি আশ! 



আমার দেশপব্রিক্রম! ৩৭ 

ছাড়িনি। বোম্বাই থেকে বা খবর পাচ্ছিলাম তা ছিল আমার মনো- 
ভাবের পক্ষে । তাছাড়া যাত্রাপথের স্টেশনগুলিতে আমি যে সংবর্ধন। 

পাচ্ছিলাম, বিশেষ করে দিল্লীতে, জববলপুরে এবং অনুরূপ আরও 
অনেক জায়গায়। তাতে জনসাধারণের মনোভাব আমি বুঝতে 

পেরেছিলাম । স্টেশনগুলিতে যে বিপুল জনতার সমাবেশ ঘটেছিল 
তাই শুধু আমার আগ্রহ জাগায়নি, যে উৎসাহের প্রাচুর্য তাদের 
ননুপ্রাণিত করেছিল, তাদের মুখে যে ভাব, তাদের চোখে যে দীপ্তি 
দেখেছিলাম তাও আমাকে মুগ্ধ করেছে । আমি কোন মিথ্যা ভেখ 
নিয়ে হাজির হইনি । তারা ভালোভাবেই জানত আমি কী উদ্দেশ্য 
নিয়ে পরিভ্রমণ করছি--কিন্তু তা সন্ত্বেও তারা এসেছে এবং এসেছে 

তাদের নিজেদের ইচ্ছায় | সেই সময়ে আমাকে পোষকতা করার মত 

কোন সংগঠন ছিল ন! বললেই হয়। কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যে 

নিঃসন্দেহে কালধর্ম মূর্ত হয়ে উঠেছিল । জনসাধারণকে যে অস্ফুট 
অনুভূতি আশা আকাজ্ষ। নাড়। দিচ্ছিল ফরওয়ার্ড ব্লক তাকেই ভাষা 

দিয়েছিল । সেই কারণেই ব্লক স্বতংস্ক,ভাবে তাদের চিত্ত জয় করেছে 
এবং জয় করেছে অভূতপুর মাত্রায় । 

বোস্বাইয়ে পৌছনোর পর আমি যে সংবর্ধনা পাই তা সংখ্যার 
দিক থেকে দেখতে গেলে গত বছরের পরায়ে হয় নি। কিন্তু উৎসাহের 

মাত্র! ছিল যেমন অনেক বেশী; তেমনই ছিল তা সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত । 
কংগ্রেস সংগঠনের মনোভাব ছিল অসহযোগের মনোভাব এবং সম্ভবত, 

কিছু পরিমাণে, প্রচ্ছন্ন শত্রতারও-_কিন্তু তাতে তেমন কিছু আসে 
যায় নি। আজাদ ময়দানে যে জনসভা হয় তাকে বলা যেতে পাবে 

বিরাট জনসভা এবং শ্রোতাদের করতালি থেকে বিচার করলে, 
জনসাধারণ ছিল পুরোপুরি আমাদের দিকে । এই বিরাট জনসভার 
পর শহরের প্রতিটি এলাকায় আমরা পর পর সভা করি। যে সব 
এলাকাকে গাঙ্ধীবাদীদের খাটি বলে গ্ঠ্য কর! হত, সেই সব এলাকায় 

অনুষ্ঠিত সভায় বিপুল সংখ্যক উৎসাহী জনতার সমাবেশ দেখে 
অনেকেই অবাক হয়েছে এবং অনেককেই বলতে শোনা! গেছে, এই 



৩৮ কোন পথে? 

সভাগুলি ১৯৩০-এর গৌরবমপ্ডিত দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়ে 
দিচ্ছে। আমরা বে বোম্বাইয়ের জনসাধারণের চিত্ত জয় করেছি 
তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল নাঁ। কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর হলে যখন 

ফরওয়ার্ড ব্লকের সারা! ভারত কনফারেন্স চলছিল আগ্রহী ও উৎসাহী 
শ্রোতার ভীড়ে তিলধারণের জায়গা ছিল না। এমনকি রাস্তায় 

লাউডস্পীকার লাগাতে হয়েছিল যাতে যে বিরাট জনতা ভিতব্েে 

প্রবেশ করতে পারেনি, তার! শুনতে পায়। সমস্ত প্রদেশের 

ডেলিগেটরা কনফারেন্সে যোগ দেন, এবং তাদের সহায়তায় ও 
সহযোগিতায় ব্লকের গঠনতন্ত্র ও কার্ধক্রম প্রণয়ন করা হয়। যতদিন 

তা না হয়েছে ব্লক ছিল সবার আক্রমণের লক্ষ্য । দক্ষিণপন্থীরা একে 

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে নস্যাৎ করেছে । বাইরে থেকে না 

হলেও, ভিতরে ভিতরে আসলে এটা একটা গান্ধীবাদী পার্টি, এই 
বলে কিছু কিছু বামপন্থী (অথব। ভূয়ো-বামপন্থী) কুৎসা রটনা করেছে! 

একটা কল্পিত কারণে ব্লকের নামে বরাবর অপবাদ চালিয়ে যাওয়া 

হচ্ছিল, তা এই যে, ব্লকের কোন সুনির্দিষ্ট নীতি ও কাধক্রম নেই, যত 

স্থববিধাবাদী ও নানারকমের হতোদ্দম ব্যক্তিদের এটা খাটি হয়েছে । 
ফরোয়ার্ড ব্লকের গঠনতন্ত্র ও কাঁ্বক্রম গৃহীত হবার পর যখন ত 
ংবাদপত্রে বাপকভাবে 'প্রচার কর! হল- এই ধরনের মিধ্য। প্রচার 

বিশেষত সেই অংশ যা সরল বিশ্বাসে করা হয়েছিল-_-আপনিই বন্ধ 

হয়ে গেল। 
প্রধান যে সমন্তা নিয়ে বোস্বাইয়ে আমাদের ব্যাপৃত থাকতে 

হয়েছিল তা নবগঠিত ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে বর্তমান বামপন্থী পার্টি 
ও গোষ্টীগুলির পারস্পরিক ষম্পর্ক। আমরা স্বভাবত চেয়েছিলাম 

সর্বসম্মত নযনতম একটি কার্যক্রম অনুসরণ করার উদ্দেশ্টে একটি 
সংগঠনের মধ্যে সব বামপন্থীরা তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ বিলুপ্ত করবে 
বর্তমানে যে সব বামপন্থী পার্ট বা গোষ্ঠী আছে তাদ্দের কোনটিকেই 
ভেঙে দেবার দরকার নেই এবং তারা অতিরিক্ত যে কোন কার্যক্রমকে 
রূপ দেবার “জন্যে কাঙ্ছ করে যেতে পারে । হূর্ভাগ্যবশত তা সম্ভব হল 
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না। অংশত পারস্পরিক অবিশ্বাসের জন্য, অংশত অন্যান্ত কারণে, 

সর্ব্মত নানতম কার্ধক্রমের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিলুপ্তি সম্ভব 
হল ন1। অন্যদিকে কোন পার্টি বা গোষ্টী তাদের সদস্যদের ফরওয়ার্ড 
ব্লকে ব্যক্তিগতভাবে যোগ দেবার স্বাধীনতা! দিল ন। | অতএব বর্তমান 
পার্টি ও গোষ্ঠীগুলি তাদের স্বতন্ত্র অস্তিহ বজায় রাখবে ধরে নিয়ে 

বামপন্থী সংহতির প্রয়াস করতে হল । 

এইটেই ছিল এর পরে সবচেয়ে সেরা পন্থা এবং এর চেয়ে ভালো 
কোন সমাধান সম্ভবপর ছিল না। অতএব বামপন্থী সংহতি কমিটি 
গঠিত হল। এতে যোগ দিল কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি, ন্যাশনাল ফ্রন্ট 

গ্রুপ র্যাডিকাল লীগ, এবং নবগঠিত ফরওয়ার্ড ব্লক। স্থির হলঃ 
এককভাবে পার্টি ও গোিগুলির সমান অধিকার থাকবে এবং এদের 
মধ্যে সবসম্মত মতৈক্য হলেই বামপন্থী সংহতি কমিটি কাজ করতে 
পারবে। 

এই উপায়টি কাগজে-কলমে যত ন৷ ফলপ্রন্থ হোক, কার্ষক্ষেত্রে 
অনেক বেশী হয়েছিল। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মিটিংয়ে 

বামপন্ঠী সংহতি কমিটির উপস্থিতি ভালোমতই বোঝা গিয়েছিল, 
কারণ সেখানে সমস্ত বামপন্থীদের মধ্যে কাধকর সহযোগিতা সম্ভব 

হয়েছিল এবং যদিও সংখ্যায় তারা ছিল অনেক কম তা সত্বেও 
এ.আই.সি.সি'র আলাপ-আলোচনার উপর তারা প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার 
করতে সমর্থ হয়েছিল । এ.আই.সি.সি'র মিটিং শেষ হয়ে যাবার পর, 

বামপন্থী সংহতি কমিটি (বা এল. সি. সি) মিলিত হয়ে তাদের 
ভবিষ্যুৎ কর্মপন্থা। কী হবে তা স্থির করে । ও 

এ.আই.সি.সি মিটিং সম্পর্কে একটি কথা । যদিও সংখ্যালঘু বাম- 

পশ্থীদের বিরোধিতা উপেক্ষা করে কিছু কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়, 

এ.আই.সি.সি'র*সুসংগঠিত বামপন্থী শক্তি সমবেত দর্শকদের মনে 
ভালো! ধারণাই স্বপ্টি করতে পেরেছিল। বামপন্থী নেতারা; বিশেষ 
করে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতারা, যখনই কিছু বলার জন্য উঠে দাড়িয়েছে, 
ঘনঘন করতালি দিয়ে তাদের সংবধিত করা হয়েছে । & 



৪০ কোন পথে? 

বোম্বাই সফরে সাফল্যের পর আমি পুণায় যাই । সেখানে আমি 
অপরিচিত ছিলাম ন! এবং পুণা কখনই গান্ধীবাদীদের খাটি হয়নি। 
ন্তরাং, আগে থেকেই আমাকে আশ্বস্ত কর। হয়েছিল, আমি সেখানে 

উচ্ভৃসিত ও আস্তিক সাড়া পাব। মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জেলার কমীদের 
সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ কার এবং সন্ধ্যা এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা 

দিই | আমাদের সৌভাগ্য যে সেনাপতি বি. এম. বাপত'এন মত 
মহারাষ্রের বিখ্যাত এক জননেতা করওয়ার্ড ব্লকে যোগ দেন । তার 
সহযোগিতা পাবার পর মহারাষ্ট্রে ব্লকের অগ্রগতি যে দ্রেত হবে সে 

বিষয়ে আমরা আশ্বস্ত হলাম । 

মহাপাষ্রের পর এলাম কর্ণীটকে? সেখানে আমার বরাতে কী আছে 

তার কোন ধারণাই আমার ছিল না! । কিন্তু বাস্তবিক ঘা! ঘটল তা৷ 

আমার সমস্ত প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেল, এবং আমি কর্ণাটক ত্যাগ 
করে চলে আসার আগে দক্ষিণপন্থীদের মহলে দারুণ এক বিপর্যয় ঘটে 

গেল, এবং, বিপর্যয় এল এই ঘোষণার সুত্রে যে; কর্ণাটক প্রাদেশিক 
কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত এস. কে. হোসমানি, এম.এল.এ 
( কেন্দ্রীয় ) ফরওয়ার্ড বরকে যোগদান করেছেন । এ বিষয়ে পরবর্তী 

লেখায় বিস্তারিত আলোচন। করা যাবে । 

১, 

পুণা থেকে ধারওয়াড় হুবলি যাবার জন্যে আমি রাতের ট্রেন ধরি । 
ভোর হতে দেখি জায়গায় জায়গায় পার্বত্য দৃশ্যাবলীর মধ্যে দিয়ে 

ট্রেনট। দুরে ঘুরে চলেছে । আবহাওয়া ভিজে, কনকনে-কিন্তু তা 
সত্বেও চারপাশের গ্রাম্য পরিতেশ দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম । 
পথের ধারের স্টেশনগুলিতে দলে দলে মানুষ প্রতীক্ষা করছিল আমার 

কাছ থেকে সামান্য কিছু শোনার জন্য | আমরা সোজা ধারওয়াড়ে 

গিয়ে নামলামঞ 
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আমার কর্ণাটকের কর্মতালিকায় কোন ফাক ছিল না! । বিজ্াপুর 
জেল! বাদ দিয়ে প্রদেশের অধিকাংশ অঞ্চল আমি পরিভ্রমণ করি 
কিছুটা ট্রেনে এবং কিছুটা মোটরগাড়িতে। যেহেতু এই প্রদেশে আমি 
নবাগত, সেখানে ধারা আমাদের সহকর্মী ছিলেন তাদের অনেকের 

সঙ্গে আমার সম্পর্ক ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা দাবি করার মত ছিল না । তা 
সত্বেও তাদের ব্যবহার ছিল অত্যন্ত অমায়িক এবং তাদের উৎসাহের 
অন্ত 'ছিল না| সত্যি কথা বলতে কি, করওয়ার্ড ব্লকের পক্ষে যে 

পরিমাণ জনসমর্থন আমি সেখানে পেয়েছি তা আমার কাছে সুখকর 

এক বিষ্ময় । বহিরাগত অনেকের মত আমারও ধারণ! হয়েছিল, যেহেতু 

শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর রাও দেশপাণ্ডে কর্ণীটক কংগ্রেসের অগ্রগণ্য নেতা, 
সেইজন্য সেখানে ব্লক বোধহয় তেমন সুবিধা করতে পারবে না কিন্তু 

অন্যান্য প্রদেশের মত; সেখানকার অবস্থাও এমন বদলে গেল যে চেনা 
ভার। গণজাগরণে অগ্রগতির দরুন আমাদের আন্দোলনে নতুন নতুন 
শক্তি ও ব্যক্তির সমাবেশ হয়েছিল। তাছাড়াও, গত কয়েক বছরের 

মধ্যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আরও কিছু সংগঠন গড়ে উঠেছিল । যারা 

সময়ের তালে পা ফেলে চলতে পারেনি, কংগ্রেসের পরিবর্তনশীল 

গঠনের সঙ্গে যারা! নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেনি এবং অন্যান্য 
সাম্্রাজ্যবাদবিরোধী সংগঠনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে পারেনি। 
তার! ধীরে ধীরে আরও প্রগতিশীল ও সন্ক্রিয় ব্যক্তিত্বের আড়ালে 

অপশ্যত হচ্ছিল । আমার কাছে মনে হয়েছিল আশাকরি পরিস্থিতি 
বুধতে আমি ভুল করছি না-জি. আর. দেশপাণ্ডের মত প্রবীণ 
নেতারা অতীতে যতই স্থার্থত্যাগ ও সেবা! করে থাকুন, উঠতিযুগের 

তরুণদের সঙ্গে তারা যোগাযোগ হ্রিয়ে ফেলেছেন এবং তাদের 
সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছেন না, অথচ এই তরুণরাই কিন্তু 

ভারতের ভবিষ্তাৎ গড়ে তুলবে ৷ আমাদের মধ্যে অনেকেই ভূলে যাই 
যে, রাজনীতি এমন কিছু য1 গত্তিশীল এবং যার নিত্য পরিবর্তন 
ঘটছে। কিছু না করে, অতীতে যে স্বার্থত্াগ ও সেবা করেছ তারই 
উপর ভরস] করে যর্দি বসে থাক এবং আবদার কর সন্গাই সব সময়ে 
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তোমাকে মাথায় তুলে রাখবে, তাহলে তোমার কপালে হুর্গতি 
অনিবার্ষ | সব সময়ে যদি সামনের সারিতে থাকতে চাও, অগ্রগমন 
সর্বদা অব্যাহত রাখতে হবে । 

ভারতব্যাপী আমার পর্যটনকালে বারেবারে আমার মনে হয়েছে 
কী দ্রুতগতিতে কংগ্রেসের গঠনের পরিবর্তন হচ্ছে, সেইসঙ্গে সাআজাজ্য- 
বাদবিরোধী নতুন নতুন শক্তির আবির্ভাব ঘটছে এবং ভারতের রাজ- 
নৈতিক পট কী তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে। প্রবীণ নেতারাও যদি 
একইভাবে এই কথাটা বুঝতেন, তাহলে রাজনীতিতে আমাদের 
প্রগতি হয়তে। দ্রেততর হতে পারত এবং সেই সঙ্গে তা আত্মকলহ 
থেকেও মুক্ত থাকত। 

আমি জানি না সবাই একথা মেনে নেবে কিনা যে, কোন 
একটি দেশের বিপ্লবের চরিত্র নির্ণাত হয় প্রগতিবিরোধী ও প্রগতি- 
প্রতিরোধী শক্তির প্রকৃতি পেকে এবং এই শক্তির প্রকৃতিও নির্ণাত হয় 
নেতাদের এবং সেই সময়কার সরকারের মনস্তত্ব থেকে । যেক্ষেত্রে 
নেতাদের ব1 সরকারের মনস্তব অনমনীয় বা স্থিতিধর্মী, প্রগতির পথে 
বাধা সেক্ষেত্রে আরও বেশী এবং সেই বাধার প্রতিক্রিয়াও হয় অনেক 
বেশী কঠিন ও অদম্য । কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিবিরোধিতা যে দিনে 
দিনে বেড়ে চলেছে তার লক্ষণ দেখা! যাচ্ছে এবং এই বাপার সবার 
কাছেই দারুণ উদ্বেগের কারণ হওয়া উচিত। যদি কোনক্রমে এই 
বিরোধিতা অপন্ত হয় তাহলে ভারত দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে 
এবং এক ধাকায় তার আন্দোলনের রাজনৈতিক এবং সামাঞজিক- 
অর্থনৈতিক পর্যায় ছুটি অতিক্রম করে যাবে। তা যদি না হয়, 
আমাদের ভাগ্যে অশেষ ছুঃখ ও ছূর্গতি রয়েছে। 

আমাদের কথায় আবার ফিরে আস। যাক | ধারওয়াড় থেকে 
শুরু করে বেলগাওয়ে আমার যাত্রা শেষ করি|'আবহাওয়া খুব 
একটা! ভালো! ছিল না। তাসব্বেও, আমরা যখন বেলগাওয়ে পৌঁছই 
সেথানে দেখি দারুণ উদ্দীপন1 | এ দিনের জন্যে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
বন্ধ রাখা হয়়েছিল। সারা শহরে অভূতপূর্ব এক উত্তেজনা । ছাত্রদের 
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এক বিপুল সমাবেশে বক্তৃতা দিয়ে আমি জনসভায় বাই। তখন 
মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু সেই বিরাঁট জনতা ছাতা! থাকা সত্বেও 
দারুণভাবে ভিজছিল এবং প্রায় অনড় অটল হয়ে দাড়িয়েছিল। 
এ এমন একটা দৃশ্য যা, যে কোন মান্থুষের মনে শিহরণ না৷ জাগিয়ে 
পারে না। 

যতদূর আমার মনে পড়ছে, সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন কর্ণীটক 
প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার 

সদন্য শ্তরীধুক্ত এস. কে. হোসমানি। আমার স্পষ্ট মনে আছে, তিনি 
আমার পাশে বসেছিলেন। সভা অনুষ্ঠানের পর ব্লকের সমর্থকদের 
নিয়ে বন্ধ ঘরে আমরা একটা বৈঠকে মিলিত হই। তাতে শ্রীযুক্ত 
এস. কে. হোসমানিও যোগ দেন । ব্লকের প্রার্দেশিক সংগঠনী কমিটির 

প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণের জন্য একবাক্যে তাঁকে অনুরোধ জানানো হয়, 
অনুগ্রহ করে তিনি ত' গ্রহণ করেন । প্রদেশের দক্ষিণপন্থী মহলে 

খবরটা বোম! বিস্ফোরণের মত এসে পৌছল। তারা ভাবতেই পারেনি 
শ্রীযুক্ত হোসমানি'র মত ধীর স্থির বিচক্ষণ ও প্রবীণ ব্যক্তি ফরওয়ার্ড 
ব্লকের মত বিদ্রোহীদের" একট! দলে নাম লেখাবেন । এএই প্রসঙ্গে 
তিনি আমার কাছে অত্যন্ত মজার এক মন্তব্য করেন । তিনি বলেন; 

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধে যদি শাস্তি- 
মূলক ব্যবস্থা নেওয়া! হয়ে থাকে, তাহলে তার পাশে দীাড়াবার জন্যে 

আরও একজন প্রেসিডেন্ট দরকার । শ্রীযুক্ত হোসমানি ছাড়াও, আমর 
শ্রীযুক্ত মান্দগি এবং শ্রীযুক্ত ইদ্ গুন্জির মত উৎসাহী কর্মী পেয়েছিলাম। 

কর্ণীটক থেকে পুণা হয়ে আমি বোম্বাই ফিরে আসি। বোম্বাই 
পৌছিয়ে দেখি, বোম্বাই সরকারের *মাদক বর্জন পরিকল্পনার উপর 
আমি যে বিবৃতি দিয়েছিলাম তাই নিয়ে দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। 
বিবৃতিটি আর্মি দিই জুলাই মাসের গোড়ায় যখন আমি পুণা ও 
মহারাষ্ট্র পরিভ্রমণে বার হই। কেন কোন মহলে আমার বিবৃতির 
বিকৃত ব্যাখ্যা কর! হয় এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে সেটি 
ব্যবহার করা হয়েছে । বিপক্ষীয় কোন কোন সংবাদপত্রের এইটুকু 
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শালীনতা বোধ ছিল না যে আমাকে আক্রমণ করার আগে সম্পুর্ণ 
বিবৃতিটা প্রকাশ করে। ফরয়োর্ড ব্লক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে 
তার অগ্রগতি এমন অপ্রতিহত হয়েছে যে কোন কোন মহল তাতে 

আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। তার অগ্রগতিকে কি ভাবে রোধ করা যায়-_ 
এই ছিল তাদের চিন্তা । মাদক বর্জনের উপর আমার বিবৃতিটা দিয়ে 

তারা আমাকে অপদস্থ করাবে ঠিক করেছিল । 

৪ 

কর্ণাটক থেকে পটপরিবর্তন হয় গুজরাটে, কিন্তু পাঠকদের সেখানে 

নিয়ে যাবার আগে ভিন্ন প্রসঙ্গে আমাকে কয়েকটি কথ! বলে নিতে 

হচ্ছে। জুলাইয়ের গোড়ায় বোম্বাই ত্যাগ করে মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটক 
যাবার আগে, আমি ব্বল্পকালের জন্য জববলপুরে যাই । আমাদের 
সহমর্মী ও সমর্থকরা সেখানে একটি কনফারেন্স আহ্বান করেছিলেন । 

সেই জন্যে আমার সেখানে যাওয়া--যদিও আমীর আসল উদ্দেশ্য 
ছিল মহাকোশল প্রদেশে (অর্থাৎ সি. পি. হিন্দুস্থানী প্রদেশ ) 
ফরোয়ার্ড ব্লককে জনপ্রিয় করা। সেই উপলক্ষ্যে মহাকোশলের 

বিভিন্ন জেলা থেকে ফরওয়ার্ড ব্লক সমর্থকের একটা জমায়েত মত 

হয় এবং সেখানে আমাদের সংগঠনের সুত্রপাত ভালোভাবেই 
হয়েছিল। 

১৯৩২ সালে আমি জব্বলপুরে গিয়েছিলাম, কিন্তু তখন 
গিয়েছিলাম বন্দী অবস্থায়। এবংলজববলপুর জেলে কয়েক মাস ছিলাম । 

পরের বার আমি যাই কংগ্রেস প্রেসিডেপ্টরূপে | কিন্তু ত্রিপুরি 
( জববলপুরের কাছে ) কংগ্রেসে যখন যাই তখন আঁমি রোগে পদ 
এবং যখন ফিরে আসি তখন তাই। সত্যি বলতে কি, আমাকে 

স্্রেচারে এবং ত্যান্ুল্যান্স গাড়িতে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়ে- 
ছিল, তাই আমার পক্ষে জববঙ্গপুর, বা! ব্রিপুরি, বা ব্রিপুরি কংগ্রেস 
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কিছুই তেমন দেখা হয়নি । আমার বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে শুধু 
আমি জানতে পাই, প্রেসিডেন্টের শোভাবাত্র! খুব ঘটা করে হয়েছিল 
এবং আশেপাশের গ্রামাঞ্চল থেকে যার! এসেছিল আমার অভাবে 

তারা নাকি মর্মাহত হয়েছিল | কিন্তু কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হয়ে, 

প্রেসিডেণ্টের মহিমীয় মহিমান্বিত হয়ে সেখানে যাওয়া এক কথা, 
এবং কংগ্রেস হাইকমাগ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীর ছাপ নিয়ে সামান্য 
একজন কংগ্রেসকর্মারূপে যাওয়া অন্য কথ! । তখনও পর্যন্ত আমি এমন 
কিছু করিনি যাকে বিভ্রোহাত্মবক কাজ বলে কলঙ্কচিহ্িত করা যায়-__ 
আমি শুধু কংগ্রেসের প্রেসিডে্টপদ থেকে ইস্তফা দিয়ে ফরওয়ার্ড 
রকে যোগদান করেছি। তা সত্বেও কায়েমী কংগ্রেস মহলে তাই 

বিদ্রোহ বলে গণ্য করা হয়েছে এবং সেইমত প্রচারও চালানো 

হয়েছে । ফরওয়ার্ড ব্লকের সার। ভারত কনফারেন্সের পর জব্বলপুরেই 
আমি প্রথম যাই এবং সেইজন্তে সেখানে আমার যা অভিচ্ত] হয়েছে 

তার একট। অতিরিক্ত তাৎপর্য আছে। 

যখনই আম্মার ট্রেন মধ্যপ্রদেশে প্রবেশ করল, তখনই আমি 

বুঝতে পারলাম সেখানে আমি কী ধনব্পনের অভ্যর্থনা পাব। জনতা 
'আর জনতা পথের ধারের স্টেশনে স্টেশনে উৎসাহী জনতার ভীড়। 

স্প& বোঝা গেল কংগ্রেসের কায়েমী নেতারা আমাদের উপর .যে 

কলঙ্ক লেপন করেছে তা৷ জনতাকে বিন্দুমাত্র উলাতে পারে নি। সব- 
দিক থেকে শোনা যাচ্ছিল উল্লমিত শ্লোগান “ফরওয়ার্ড রক জিন্দাবাদ” 

এবং যখন আমরা জববলপুরে পৌছলাম সেখানে দেখি অগণিত 
মানুষের জনসমুদ্র । সব সন্দেহের নিরসন হল। 

স্টেশন থেকে কোন শোভাবাত্রা,বার হয়নি তবে পরে কোন 

এক সময়ে তা হবে ঠিক ছিল। সচরাচর শোভাযাত্র। আমি অত্যন্ত 
অপছন্দ করি__ষ্ঠাতে অযথা সময় নষ্ট হয় এবং প্রায়ই তা বিশেষত 
দিনের বেলায়, যথেষ্ট হূর্ভোগ ও কষ্টের কারণ হয়। কিন্তু অন্যদিক 

থেকে তার প্র্মোজন আছে। তার থেকে গণমানসকে কিছুটা প্রত্যক্ষ 

করার সুযোগ পাওয়। যায়। রাজনৈতিক নানা ব্যাপারে,ব্যাপূত থাকা! 



৪৬ কোন পথে? 

সত্বেও মনস্তত্ব ও দর্শন সম্পর্কে আমার আগ্রহ আমি কাটিয়ে উঠতে 
পারিনি । লরিতে সিংহাননের মত চেয়ারে কিংবা মোটরগাড়ির ছডের 
উপরে বসে কিংবা সুন্দর করে সাজানো ঘোড়ায় টানা গাড়িতে 
চেপে নারীপুরুষের ভীড় লক্ষ্য করার এবং তাদের মনস্তত্ব অনুধাবন 

করার হুর্লভ স্থযোগ পাওয়া যায়| সন্দেহ নেই; অবস্থাটা শো-কেসের 

মধো একটা পুতুলে যদি প্রাণস্চার করা হয় অনেকটা সেইরকম । 
তা সত্বেও মাঝে মাঝে এই অভিজ্ঞতার মুল্য আছে। 

জববলপুরের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। বিপুল শোভাযাত্রা! অভ্রান্ত- 
ভাবে জনতার ভালোবানাকেই প্রকট করেছিল এবং সেই সঙ্গে আমি 

যে আদর্শের প্রচার করছিলাম তাতে তাদের স্বত:ক্ফুর্ত সমর্থন। 
জনসভাটিও নিঃসন্দেহে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল এবং স্থানীয় বন্ধুদের 
মতে, জনসভা ও শোভাযাত্রা--ছুটিই এমন হয়েছিল যার সঙ্গে 
জন্বলপুরের সেরা রেকর্ডের তুলনা করা চলে । 

এইসব প্রকাশ্য ঘটনাগুলি থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না প্রদেশের 

বিভিন্ন জেল! থেকে আগত কাদের নিয়ে বন্ধধরে ছোট কনফারেন্সটি । 

সেখানে সংগঠনের একটা কাঠামো খাড়া কর! হয়েছিল এবং 
স্থায়ীভাবে কিছু একটা রেখে যাওয়। যাচ্ছে ভেবে আমর! আশ্বস্ত 

হয়েছিলাম । জববলপুর থেকে মোটরে চেপে অল্পক্ষণের জন্যে আমি 
মাশুল! মাই। মে মাসের ছুপুরের খরা রোদে সেখানে বিরাট এক 
জনতা! প্রতীক্ষা করছিল। টাদি ফাটানো রোদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একট! 
বিদ্রোহী বক্তৃতা শোনার 'জন্তে অপেক্ষা করা, এ বোধহয় মাঝ- 
বোশেখের প্রমত্ততা, তবু এই ধরনের মন্ততায়, যে মত্ততা মানুষকে 
রোদ বৃষ্টির কথ! ভুলিয়ে দেয়, এমন কিছু আছে বা মহৎ যা পবিভ্র।. 

জববলপুর থেকে বোম্বাই আসার পথে মধ্যবর্তা স্টেশনগুলিতে 
আবার দেখলাম উদ্গ্রীৰ জনতার ভীড় | সব জায়গাণ্ডেই ছু-চার কথায় 
কিছু বলতে হল। মহাকোশলের সফর এত কম সময়ের জন্য হল 

বলে আমি আফসোস না করে পারিনি । 
৭ই জুন বোম্বাই পেৌঁছিয়ে এক বিন্ময়কর ব্যাপার প্রত্যক্ষ করি। 



আমার দেশপরিক্রম! ৪৭ 

তা কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ভক্টর রাজেন্দ্প্রসাদের বিবৃতি। ৯ই জুলাই 
আমর] ভারতব্যাগী যে প্রকাশ্য বিক্ষোভ পরিকল্পনা করেছিলাম 
বিবৃতিতে তা৷ কার্যতঃ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাঠকের স্মরণে আছে 
জুন মাসের শেষাঁশেষি বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে 
বৈঠক হয় তাতে ছুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল । এবং আমরা বামপন্থীরা 
এ প্রস্তাব ছুটি সম্পর্কে ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছিলাম। তার মধ্যে 
একটিতে আগে থেকে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অনুমতি না নিয়ে 
কংগ্রেসকর্মীদের পক্ষে সত্যাগ্রহ বা আইন অমান্য করা নিষিদ্ধ করা 
হয়েছে, এবং অপরটিতে প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলিকে সংশ্লিষ্ট 
প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি থেকে কার্যত স্বাদীন করা হয়েছে । বাম- 
পন্থীদের মতে এই সিদ্ধান্তগুলির গুঢ় উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণপন্থীদের 
শক্তিশালী করা এবং কংগ্রেসকে গণসংগ্রামের পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে 
যাওয়া । ফলে প্রস্তাবগুলির বিরদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ জানানো 
খাঞ্নীয় ও প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছিল । এই উদ্দেশ্যে ৯ই জুলাই 
সরা ভারত প্রতিবাদ দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে- 
ছিল, সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বামপন্থী সংহতি কমিটি-_-ফরওয়ার্ড ব্লক একা 
নেয় নি। 

ভন্তুর রাজেন্দ্র প্রসাদের বিকৃতির আড়ালে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
গ্রহণের প্রচ্ছন্ন হুমকি ছিল এবং কারও তা নজর এড়ায়নি ৷ বিবৃতিটি 
পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, তা বিবেচনা করার জন্তে বামপন্থী সংহতি কমিটির 
মিটিং আহ্বান কর প্রয়োজন বলে মনে হল। সোশম্ঠালিস্ট পার্টি, 
্াশনাল ফ্রন্ট গ্রুপ, র্বাডিকাল লীগ এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের 
প্রতিনিধিরা সেই অনুযায়ী মিলিত হয়ে বিবৃতিটি বিবেচনা! করেন এবং 
সাধারণ পরিস্থিতি পর্যালোচন1 করেন । আমাদের পূর্বেকার মিদ্ধান্ত 
পরিবর্তন করার কান কারণ আমর। পেলাম না! । অতএব বোম্বাইয়ে 
যথাযোগ্য (প্রতিবাদ ) পালনের জন্য আয়োজন শুরু হল। 

পরে মিস্টার এম. এন. রায় র্যাডিকাল লীগের তরফ থেকে 
এই সিদ্ধান্ত বানচাল করতে এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু মারফত 



৪৮ কোন পথে? 

কংগ্রেস সোশ্ঠালিস্ট পার্টিকেও সেইভাবে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেন 
--তা সত্বেও বোম্বাইয়ে এবং ভারতের অন্থাত্রও উক্ত চারটি সংগঠনের 
এবং কিসান সভার যুক্ত নেতৃত্বে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়। 

বামপন্থী সংহতি কমিটি গঠন করার পর বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের 
মধ্যে খোলাখুলিভাবে এই প্রথম সংঘর্ষ । বামপন্থীদের ডাকে জন- 

সাধারণ কীভাবে সাড়া দেয় তা দেখবার জন্যে বোম্বাইয়ের জনগণের 

কৌতুহল ও আগ্রহের সীমা ছিল না । অস্পষ্ট কিছু গুজবও রটে যে 
দক্ষিণপন্থীদের সমর্থকরা আমাদের সম্ভাসমিতিগুলি ভেঙে দিতে 

আসছে। কিন্ত অঘটন কিছুই ঘটেনি | বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত সব সভাই 
সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল । ফ্রাঞ্রি কাওয়াসজি হলের সভায় আমি যোগ 

দিয়েছিলাম। হলের মধ্যে তিলধারণের জায়গ। ছিল না, হলের বাইরে 
অসংখ্য লোক ভীড় করেছিল। সাধারণের উৎসাহ চরমে পৌছেছিল। 

এইভাবে আমর প্রথম বাধ। অতিক্রম করলাম । 



অতীতে দৃষ্টিপাত 
৪51 নভেম্বর, ১৯৩৯এ “ফবওয়ার্ড ব্ুক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় । 

গত সপ্তাহে আমরা কিছুটা পথের হদিস নেবার চেষ্টা করেছি। 

এই সপ্টাহে অতীতে দৃষ্টিপাত করার প্রয়াস করব এবং গত বছর থেকে 
রাজনীতির দাবার ছকে কী কী পরিবর্তন ঘটেছে তার হিসাবনিকাশ 
করার চেষ্টা করব। তারপরে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কোন ভূমিকা 
পালন করতে আমাদের এখনও বাকী আছে তা অবধারণ করতে 
আমরা সচেষ্ট হব। 

স্মরণে থাকতে পারে; ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে হরিপুরায় 
অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বাধিক অধিবেশনে সবচেয়ে 

গুরুত্বপূর্ণ যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় তা৷ ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার 
আইনে অঙ্গীভূত যুক্তরান্ত্রীয় কাঠামো সম্পকিত। তাতে যে নীতি 
নির্ধারিত হয় তা প্রস্তাবিত ফেডারেশনের বিরুদ্ধে আপসহীন 

বিরোধিতার নীতি । তখন গভীরভাবে আশঙ্কা কর! হয়েছিল বে, 

ব্রিটিশ সরকার আমাদের অনিচ্ছাসত্বেও জোর করে ফেডারেশন 

দাওয়াই আমাদের গিলিয়ে দেবে এবং বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর 

ফেডারেল (যুক্তরাপ্ত্ীয়) কাঠামে। সম্পর্কে অত্যধিক আগ্রহ এই আশঙ্কার 
রসদ জুগিয়েছিল। মাসের পর মাস যত চলে যেতে লাগল আমাদের 

মধ্যে অনেকেই ভাবতে শুরু করল, প্রদেশে প্রদেশে সরকারী কার্ষভার 

গ্রহণ কংগ্রেসকর্মীদের একটি অংশের মধ্যে বিশুদ্ধ নিয়মতান্ত্রিক 
মনোভাব জাগিয়ে তুলে তাদের নীতভুষ্ট করতে আরম্ভ করেছে । একই 
সঙ্গে খবর আসতে শুরু করল, ব্রিটিশ সরকারের দালালরা মূল 
মাকারে অথবার্ঁকছু রদবদল করে ফেডারেল (যুক্তরাত্তরীয়) কাঠামোর 
সমর্থনে জনমতকে আনবার জন্যে ধূর্ত অপপ্রয়াস চালাচ্ছে । এইসৰ 
কারণে ১৯৩৮-এর জুলাই মাসে ৪ঠা ( ফেভারেল ) কাঠামোর বিষয়ে 

৪ 



৫৩ কোন পথে? 

বিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করার ৰিপদ সম্পর্কে বাধ্য হয়ে 
জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি । একথাও আমি বলে রাখি যে, এই 
প্রশ্নে আমি এত গভীরভাবে বিচলিত যে, ঘটনাচক্রে কংগ্রেস 

যদি ভোটাধিক্যের জোরে যুক্তরাম্ীয় কাঠামোর বিষয়ে আপস 
করা অনুমোদন করে; আমি কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তফা 
দিয়ে আপসের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করা আমার কর্তব্য বলে 

মনে করব। এই বিবৃতি গান্ধীবাদী মহলে বিরক্তির কারণ হয়। 

ফেডারেশন সম্পর্কে আমার সুদৃঢ় অভিমত ততটা বিরক্তি ঘটায়নি, 

যতটা ঘটিয়েছিল সেখানে অ।মার স্পষ্ট ইঙ্গিত যে, এই রকম সর্বাত্মক 
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত মানেই যে সংখ্যালঘিষ্টের মুখ 
চাপা দেওয়া ব তাদের নিক্কিয় রাখ! তা নয়। পরে যে ঝড় উঠেছিল 
সম্ভবত এই থেকেই তার ন্ুচন! হয়। যুক্তরাপ্ীয় কাঠামে। সম্পকে 
কংগ্রেসের আপসহীন বিরোধিতার নীতিকে অগ্রাহ্য করে কয়েকজন 

দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসকর্মী খোলাখুঁলভাবে যখন সংশোধিত আকারে 
যুক্তরাষ্ীয় কাঠামোকে গ্রহণের সপক্ষে বলে বেড়াচ্ছিলেন তাতে 
গান্ধীবাদী মহলে কোন বিরক্তি বা অসোয়াস্তি দেখা দেয়নি) অথচ 

অবাক লাগল যখন দেখলাম অনেক বেশী এ নীতিসম্মত আমার 

বিবৃতি সবার বিরক্তি ও অসন্তোষের কারণ হল । আসলে, আমর 

বামপন্থীর। লক্ষ্য না করে পারি নি যে, ষে ফেডারেশন প্রশ্ন দেশের 

সামনে মস্ত একট। সন্স্য! হয়ে দেখ। দিয়েছিল, সে সম্পর্কে কংগ্রেসের 

সুস্পষ্ট ও দ্যর্বহীন নীতি থাকা! সত্বেও দক্ষিণপন্থী কোন নেতাই তার 

বিরুদ্ধে কখনই কোন জোরদার আন্দোলন শুরু করেননি । 

১৯৩৮-এর অক্ট্রোবরে দিল্লীতে কংগ্রেসের শিল্পমন্ত্রীদের এক 

কনফাপ্নেন্স বসে এবং তাতে আমি সভাপতিত্ব করি। সেখানে সর্ব 

সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়। হয়, একটি ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি নিয়োগ 
করা হবে। সেই মিটিংয়ে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সাধারণ সম্পাদক 

ছাড়াও গণ্যমান্ত আরও কয়েকজন সদস্য উপাশস্থৃত ছিলেন এবং 

কারও কাছ থেকে আপত্তিস্থচক কিছু শোন! যাক্ননি। অথচ মহাত্ব! 



অতীতে দৃষ্টিপাত ৫১ 

গান্ধীর সঙ্গে যে-সব মহল ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ভারা এই ব্যবস্থা 
অনুমোদন করেন না এবং শ্যাশনাল প্লানিং কমিটিকে মনে করেন 
মহাত্মা গান্ধী স্থষ্ট ভিলেজ ইগ্তান্টিজ আসোসিয়েশন্ (গ্রামীন শিল্প 
সঙ্ঘ )১এর আদর্শ ও উদ্দেশ্যের পথে মস্ত এক প্রতিবন্ধক | কেউ 
কেউ এমন কথাও বলেছে যে, মহাআজীর সারা জীবনের সাধনার ফল 

ন্যাশনাল প্লানিং কমিটি খতম করে দিতে চাইছে । আমার বিরুদ্ধে 
অভিযোগে আরও একটি অপরাধ যোগ করা হল। 

ফেডারেশন সম্পর্কে জুলাই মাসে আমান বিবৃতির পর ভারতে ও 
ভারতের বাইরে রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবত্তিত হতে থাকে এবং 
আমাদের অনেকেই ভাবতে শুরু করে আমাদের দেশবাসীর কাছে 

ফেডারেশন আর আসন্ন বিপদ নয় | খুবই সম্ভব যে, ব্রিটিশ সরকার 
তাদের নিজেদের স্বার্থে কয়েক বছরের জন্যে, অন্তত যতদিন পর্যস্ত 

আক্তর্জাতিক ঘোরালে৷ পরিস্থিতি সৃহজ হয়ে না আসে, ফেডারেশন 
প্রস্তাব ধাম। চাপা রাখবে । তাতে সরকারের কিছুই ক্ষতি হবে না। 

তাদের দিক থেকে দেখলে; প্রাদেশিক স্বায়্তশাসন ভালোভাবেই 

চলেছে এবং কেন্দ্রে পুরনে। স্বেচ্ছাতান্ত্রিক সরকারও নিঝ্কাটে কাজ 
চালিয়ে যাচ্ছে । যদি ফেডারেশন প্রবর্তনের অর্থ দাড়ায় গণপ্রতিরোধ 

এবং সম্ভবত আইন অমান্য আন্দোলন এবং ত1 এমন এক সময়ে যখন 

আন্তর্জাতিক দিগন্ত ঘনঘটাচ্ছন্ন, তাহলে ফেডারেশন স্থগিত রাখলেই 
সরকার আসলে লাভবান হবে | ভারতের সমস্তা তখন দাড়াবে, 
সত্যিই যদি স্থগিত রাখা হয় আমাদের কর্তব্য কী হবে? 

গতবছর নভেম্বরে আমি যখন পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের কিছু অঞ্চল 
সফর করি তখন প্রকাশ্তভাবে এই প্রশ্ন তুলেছিলাম । আমি দৃঢ়তার 
সঙ্গে ঘোষণা করি, ব্রিটিশ সরকার যদি ফেডারেল (যুক্তরাষ্ীয় ) 
কাঠামো! ধাম চাপা দিতে চায়, ভালো, তাই বলে, যতদিন ফেডা- 

রেশন একটা জীবন্ত সমস্যা না হয়ে ওঠে ততদিন পর্যস্ত আমরা 
জাতীয় সংগ্রাম স্থগিত রাখব, তা হতে।পারে না। আমর! নিজেরাই 
ভারতের জাতীয় দাবির প্রশ্নটি তুলব__তার জবাব দেবার জন্যে 



৫ কোন পথে £ 

ব্রিটিশ সরকারকে সময় দেব, এবং আমাদের দাবি প্রথমে প্রত্যাথাত 

হতে পারে ধরে নিয়ে আমরা প্রস্তুত হুতে থাকব । আমাদের এই 
ঘোষণায় জনসাধারণ সোৎসাহে সাড়া দিয়েছিল কিন্তু তাতে দক্ষিণপন্থী 

নেতারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি, এমনকি, পরে ত্ীরা ঘোষণাটিকে 

বিদ্ধপ করতেও ছাড়েন নি। তা সত্বেও ১৯৩৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসে 

জলপাইগুড়িতে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় তাতে 

এই মর্সেই একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং এই প্রস্তাব যাতে জনসাধারণ 

সমর্থন করে সেইজন্য কিছু প্রচারও চালানে। হয়েছিল। 

১৯৩৯-এর জানুয়ারির শেষাশেষফি সেই বছরের কংগ্রেস 

প্রেসিডেন্টের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । পুননির্বাচনের জন্য প্রতি- 

দ্বদ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি চরম ছুঃসাহসিকতার কাজ 

করেছিলাম । কারণ বেশীর ভাগ কংগ্রেসকমীর ধারণা ছিল আমার 

সাকল্যের সম্ভাবন! সুদূর পরাহত। আমার নিজের দিক থেকে দাড়াবার 
যুক্তি ছিল এই বিশ্বাস যে, নির্বাচনদ্বন্থের ফলাফল যাই হোক না কেন, 
তার দ্বারা আমি ফেডারেশন-বিরোদী আদর্শকে শক্তিশালী করতে 

পারব। সন্দেহ নেই, নিবাচনের ফল যেমন দক্ষিণপন্থীদের নিরাশ 
করেছিল তেমনই তা দেশের সমস্ত বামপন্থীদের মনে আত্মবিশ্বাস ও 

আনন্দের শিহরণ জাগিয়েছিল । আমার পুননির্বাচনে সবাই বলেছে, 
“ফেডারেশনের দফা রফা! হয়ে গেল 1” ওয়ার্ধ থেকে মন্তব্য করা হল। 

“কুড়ি বছরে যা গড়ে তোলা হয়েছিল রাতারাতি তা নাকচ হয়ে 
গেল 1” 

কিন্ত গান্ধীবাদীদের১ অত সহজে নিরস্ত করা যায় ন1। মহাত্মা গান্ধী 
সক্রিয় হয়ে উঠলেন, সার! ছুনিয়ার কাছে তিনি ঘোষণা করলেন 
( এবং আমার বিনীত মতে, নিতান্ত ভ্রান্তভাবে ), পট্রভির পরাজয় 
তার নিজের পরাজয় পার্টিমন্ত্র পুরোদমে কাজে লেগে গেল এবং গত 

১ কংগ্রেসকর্মীদের সম্পর্কে আমরা যখন কথা বলি তখন গান্ধীবাদী ও 

দৃক্ষিণগন্থী শব্ধ ছুটি সমার্থক বোঝায় । 



অতীতে দৃষ্টিপাত ৫৩ 

মার্চ মাসে ত্রিপুরিতে কংগ্রেসের যে বাধিক অধিবেশন স্থির ছিল 
সেখানে খোলাখুলি লড়াইয়ের আয়োজন চলল । 

ত্রিপুর্িতে প্রেসিডেণ্টেরর ভাষণে আমি দৃঢ় নীতি অবলম্বন করার 
কথা বলি, তাতে উল্লেখ করি, ব্রিটিশ সরকারের কাছে ভারতের জাতীয় 
দাবি পেশ করতে হবে, জবাবের জন্তে ছয় মাসের একটা সময় সীমা 

নির্দিষ্ট করতে হবে এবং অন্তর্বতাঁ সময়ে সর্বপ্রকার সম্ভাবনার জন্যে 
প্রস্তুত থাকতে হবে । আমার প্রস্তাবগুলিকে তেমন গুকত্ব দেওয়া হল 
ন।। রাজের প্রশ্ন তোল! রইল এবং গান্ধীবাদীদের একমাত্র চিন্তা ও 
প্রচেষ্টা হয়ে দাড়াল, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ 
নেওয়।। ইতিমধ্যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে তাদের দলভুক্ত করতে 
পারার ফলে তারা আশান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। তার! সাফল্যলাভ 
করেছিলেন ঠিকই তবে জাতীয় আদর্শের কতট। ক্ষতিসাধন করে 

আমরা আজ তা বুঝতে পারছি। 
ত্রিপুরি কংগ্রেসের পর গত এপ্রিল মাসের শেষাশেষি কলকাতায় 

এল ইগ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির বৈঠক বসে । সেই কমিটির প্রধান সমস্যা 
ছিল কংগ্রেসের ওয়াং কমিটি (বা কেবিনেট ) গঠন করা। 

সাধারণের কাছে এখন স্ুবিদিত; বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের দিয়ে তার 
সঙ্গে কিছু নতুন কর্মী অন্তভূক্ত করে আমাকে যখন মিশ্র কেবিনেট 
গঠন করতে দেওয়া হল না, আমি তখন পদত্যাগ করি । তখনও পযন্ত 

দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে দেশের বামপন্থী আন্দোলন 

চালন! কর৷ হচ্ছিল। কলকাতায় দক্ষিণপন্থীর। সুনির্দিষ্ট একটা দৃষ্টিভঙ্গী 
নিয়ে জোট বাঁধল, মিশ্র কেবিনেট অচল এবং বামপন্থী ও দক্ষিণ” 

পন্থীদের মধ্য সহযোগিতা আর সম্ভব নয় । আমাদের সামনে ছুটি পন্থা 
খোল! রইল হয় দক্ষিণপন্থীদের কাছে আত্মসমর্পণ করা কিংবা 
শিজেদের পায়ে*দাড়িয়ে বামশক্তিকে সংগঠিত করা! । শেষোক্ত পন্থা 
আমি গ্রহণ করলাম । 

কিন্তু কেন? ত্রিপুরি কংগ্রেসের পর্ন মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমার 
যে পত্রালাপ হয় তাতে ন্থুস্পষ্ট হয়ে ওঠে দক্ষিণপন্থীদের কাছে 



৫৪ কোন পথে? 

জাতীয় সংগ্রামের নেতৃত্বের আশ করা ছুরাশা । অতএব দক্ষিণ- 
পন্থীদের কাছে আত্মসমর্পণের অর্থ দাড়ায় নিয়মতীস্ত্রিকতার কাছে 
আত্মসমর্পণ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপন করা । মহাত্মা 
কাছে আমার শেষ আরজি এই ছিল যে, তিনি যদি সংগ্রাম সমর্থন 
করেন, আমর! নিজেদের সব বিভেদ মিটিয়ে ফেলে তার অনুগামী হব । 

তার জবাব আমাদের নিরাশ করে এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের পত্বন 

অনিবার্ধ হয়। ্ 
ফরওয়ার্ড ব্লকের তিনদফ। কর্তব্য ছিল : (১) বামপন্থী-সংহতি 

(২) কংগ্রেসের মধ্যে যথার্থ ফলপ্রন্থ একতা প্রতিষ্ঠা এবং (৩) 

কংগ্রেসের নামে পুনরায় জাতীয় সংগ্রামের স্ুত্রপাত । দেশের সবত্র 
জনসাধারণের কাছে আমরা এই তিনদফা কর্মসূচী প্রচার করি । কিন্ত 
আমাদের বিরুদ্ধে বিভেদ আনার ও ভাঙন ধরাবার অভিযোগ আন। 

হয়। আসলে সতাকার বিভেদকারী ছিল দক্ষিণপন্থীরা_যার। বাম- 

পন্থীদের সঙ্গে সভযোগিত। করতে অস্বীকার করে এবং তার ফলে 

দক্ষিণপন্থীদের থেকে পৃথক হয়ে বামপন্থীরা বামপন্থী-সংহতি গড়ে 

তোলার প্রয়াস করতে বাধা হয়। 

স্বাভাবিকভাবেই দক্ষিণপন্থী-সংহতির বিপরীত তত্ব বামপন্থী সংহতি। 
গত ছববছর ধরে দক্ষিণপন্থী সংহতি জোট বাঁধছে। দক্ষিণপন্থীদের জোট 

বাধায় কোন আপত্তি হয়নি এবং গান্ধী সেব। সঙ্ঘকে যখন রাজনৈতিক 

একটা দলে পরিণত করা হল, কেউ একটা কথাও বলেনি । কিন্তু 

যখন ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন কর। হল এবং বামপন্থী সংহতি গড়ে তোলার 

চেষ্টা করা হল, তখন বিভেদ ঘটানোর ভাঙন ধরানোর রব 
তোল হল। 

ফরওয়ার্ড ব্লকের মতে কংগ্রেসের বর্তমান কার্যক্রমের মধ্যে যতটুকু 

জাতীয় আদর্শের দিক থেকে হিতকর, সক্রিয় মনোষ্ডাৰ নিয়ে তাকে 

ক্ষার্ষকর করে তুলতে হবে । তাছাড়া; দেশকে সমস্ত সম্ভাব্য অবস্থার 

জন্যে তৈরি করার জন্যে পরিপূরক একটি কার্যক্রম দরকার । এবং 
উভয়প্রকার ক্লার্যক্রম অনুযায়ী কাজ করার জন্তে নিয়মতান্ত্রিক 



অতীতে দৃষ্টিপাত ৫৫ 

মনোভাবের বদলে সংগ্রামী মনোভাব একান্তভাবে প্রয়োজন | সমস্ত 

কার্ষকলাপের গতিশক্তি আসে মনোভাব থেকে । 
ফরওয়ার্ড রক এবং তার কার্ক্রম সম্পর্কে নানা প্রকার 

সমালোচনা কর! হয়েছে। তার মধ কিছু সত্য, কিছু অভিসন্ধি- 
প্রন্থৃত | মানুষের তৈরি কোন প্রতিষ্ঠানই ক্রটিহীন বলে দাবি করতে 
পারে না। অতএৰ ফরওয়ার্ড ব্রকও দোফক্রটি মুক্ত হতে পারে না| 
কিন্তু কথা এই-_আরও ভালো এমন কিছু বিকল্প বা পরিবর্ত প্রস্তাব 
কি করা হয়েছে যার দ্বার আমরা যথাসম্ভব কম স্বার্থত্াগ করে খুব 

তাড়াতাড়ি আমাদের জাতীয় লক্ষ্যে পৌছতে পারি ? যদি এইরকম 
বিকল্প কিছু প্রস্তাব কর। হয় আমর! সানন্দে ত' গ্রহণ করব । যাই 

হোক ফরওয়ার্ড ব্লক আদর্শের জন্য, ফরওয়ার্ড ব্লকের জন্য আদর্শ নয়। 

কম্ক দ্বিপার সঙ্গে বলতে হচ্ছে আরও ভালো কোন বিকল্প সম্ভব নয়। 

অতীতের ঘটনাবলীর দিকে ভাকিয়ে দেখলে একথা না বলে পার 

যার না, অতীতে আমরা যা বলেছি যথাসময়ে তা যার্দ মেনে নেওয়া 
এত এবং কার্কর কর। হত তাহলে আজ অবস্থা কত অন্যরকম হত। 

'্রপুরি কংগ্রেসের ছমাস পরে ইওরোপে যুদ্ধ বাধে এবং ভারতকে 
এতে জড়িয়ে ফেল। হয়। যে সঙ্কটে আমরা জড়িয়ে পড়লাম তার 

জন্যে সার! ছ্রনিয় প্রস্তুত হয়েছিল, একমাত্র ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 
পন্তত ছিল ন।| এইরকম অযোগ্য নেতৃহ ছুনিয়ার আর কোথাও 

পাওয় হুর্লভ | 

এমনক যুদ্ধ বাধবার পরও নেতারা বসে বসে খালি ভাবছেন আর 
ভাবছ্েন। প্রতি পদক্ষেপে ছিধা? সংশয়, ছুরবলতা। | হরিপুর! ও ত্রিপুরি' 
কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলির কথা আর মনে নেই । যদ্দি তা মনে থাকত 

তাহলে আমর! দ্বিধা ও নিক্ষিয়তা প্রত্যক্ষ করতাম না, তার জায়গায় 

দেখতাম স্থিরসিদ্বশস্ত ও কর্মোছ্ম | 

আমাদের এখনও কি বুঝতে বাকি আছে, নতুন দিল্লীতে তীর্ঘবাত্রা 
করে আমর! আমাদের লক্ষো পৌছব নী? স্বরাজের চাবিকাঠি ওখানে 
পাওয়া যাবে না, তা পাওয়া যাবে আমাদের অন্তর্পলোকে |, 



৫৬ কোন পথে? 

সত্যিই যদি আপনার! চিন্তিত হন তাহলে মুহূর্তের জন্ত 'একবার 
ভেবে দেখুন, প্রাত:ম্মরণীয় স্বর্গত বিঠলভাই প্যাটেলের সম্পত্তি যদি 
ঠিকমত কাজে লাগানো হত এবং পৃথিবীর সর্বত্র ভারত যদি 
বেসরকারী দূতাবাস খুলত তাহলে আজকের পরিস্থিতি কী দাড়াত। 
কিন্ত কিছু কিছু লোকের কাছে স্বরাজের থেকেও বোধহয় আরও বেশী 
প্রয়োজনীয় বামপন্থীদের বিরুদ্ধে জেহাদ চালানে! এবং কয়েকজন 
লোকের উপর প্রতিহিংসা জীইয়ে রাখা । 



হাইকমাগ্ড কোন পথে ? 

সেপ্টেম্বর মাসের গোড়া থেকে সাধারণ মানুষদের মধ্যে যারা 

কংগ্রেসের কাছে পথের দ্দিশ।' ও আলো! প্রত্যাশ। করে থাকে তার 

মানসিক বিভ্রান্তি ও বিহ্বলতার মধ্যে দিয়ে সময় কাটাচ্ছে । যুদ্ধের 

উপরে হরিপুরা কংগ্রেসের প্রস্তাবকে আগে অভ্রাস্ত পথনির্দেশ বলে 
গণা কর হত এবং স্বভাবত সবাই আশ। করেছিল, সঙ্কট দেখ। দেবার 

সঙ্গে সঙ্গে অবিলম্বে প্রস্তাবটি কার্ধকর করার ব্যবস্থা অবলম্বন করা 

হবে । কিন্ত তা হয়নি । প্রথমে দেরি হয়েছে । পরে দক্ষিণপন্থী মহলে 

অস্পষ্ট কানাঘুষা চলতে লাগল যে, পরিবন্তিত অবস্থায় এ প্রস্তাব 
অচল হয়ে গেছে । কলে দেখা দিয়েছে দ্বিধা সংশয় এবং অধিকতর 

নিক্ষিয়তা। 
বিস্ময় ও বিভ্রান্তির জায়গায় দেখা দিল চরম হতবুদ্ধিতা | 

কংগ্রেসের কাছ থেকে পথচলার নির্দেশ নিতে যার! অভ্যস্ত তাদের 
মানসিক অবস্থা সহজেই কল্পনা করা যায়। তার! কী করবে ? 
যে হরিপুর। প্রস্তাব প্রত্যক্ষ পথনির্দেশরপে কাজ করতে পারত 
বিশাভনিতায় সেটিকে ধাম! চাপা! দেওয়া! হল এবং তার জায়গায় আর 
কিছু দেওয়াও হল ন। | একথা ঠিক, সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেস ওয়াকিং 
কমিটি বাগাড়শ্বরে ঠাসা এক প্রস্তাব প্রসব করেছে যাকে আমাদের 

আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের (1) মধ্যে কেউ কেউ “সারা ছুনিয়ার কাছে 

একটি দৃষ্টান্ত” অথবা “পরাধীন জাতিসমূহের স্বাধীনতার সনদ” বলে 
অন্থিনন্দন জানিয়েছেন-_কিন্তু প্রস্তাবটি খু'টিয়ে দেখলে কেবলমতত্র 
কথা ছাড়। বিশেষ কিছুই তাতে খুঁজে পাওয়া যায় না। কথার 

আড়ম্বরের আড়ালে আসল বস্ত্র অস্তিত্ই নেই | কংগ্রেস কী করবে 
ঠিক করেছে, যদি যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের জবাব মনঃপুত ও আশানুরূপ ন। হয় ? 

প্রস্তাবটির বীরত্বব্যপ্তক ভাষা থেকে সরলমতি পাঠক স্বাভাবিক- 
ভাবে বীরোচিত কার্ধয আশ! করেছিল। কিন্তু প্রস্তার প্রণেতাদের 



৫৮ কোন পথে? 

অভিপ্রায় কি সেইরকম বীরোচিত ছিল? দক্ষিণপস্থী মহলে খুব আশা 
ছিল, সম্ভোষজনক সাড়া পাওয়া যাবে এবং তার ফলে সঙ্কট এড়ানে। 

বাবে। এই ধরনের আশ! পোষণ করার কী যুক্তি ছিল তা বোঝা 

ভার। রাজনৈতিক কাগজ্ঞানের অধিকারী এমন কেউই নির্দিষ্ট অবস্থ! 
সন্নিবেশে আশাবাদী হতে পারে না । তা সত্বেও ঘটন। এই যে, বেশ 
কিছু পরিমাণ আশাবাদ দেখা দিয়েছিল, যা অক্টোবর মাসে বড়লাটের 

ঘোষণায় ধুলিসাৎ হয়ে বায়। আমাদের মন্ত্রীদের মধ্যে কারও কারও 
বিবৃতিতে হাহুতাশের ভাব রয়ে গেছে এবং তা পড়তে অসহ্যাবোধ 

হয়। 

এই একবার কাধক্ষেত্রে তৎপরতা দেখ! গেল | বড়লাটের বিবৃতি 

পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির কাছ থেকে সাড়। পাওয়া 

গেল এবং আমাদের সন্্রীদের কাছে পদতাগ করার নির্দেশ গেল। 

যে প্রণালীতে এই কাজট। কর! উচিত ছিল সে সম্পর্কে যদিও আমর! 

ভিন্ন মত পোযণ কর্সি। তবুও এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দে নেই যে, যে- 
সংগঠনের উপর জাতির সম্মান রক্ষার দায় রয়েছে মন্ত্রীদের পদতাগ 

করার নির্দেশ দিয়ে সেই সংগঠন যোগ্যতার পারচয় দিয়েছে। 

কংগ্রেসের পক্ষে এহট্রকু যৎসামান্য ঘা না করলে নয়, কিন্ত তার যা 

কর। উচিত ছিল, এইটকুতেই তা! শেষ হয়নি । 

বড়লাটের বিবৃতি আমাদের দক্ষিণপন্থী বন্ধুদের শিরাশ ও অবাক 

করেছে। এবারে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগালর পদত্যাগে ব্রিটিশ সরকারের 

এবং বডুলাটেরও অন্ুবপ ভাববান্ন পাল1। সরকারী মহলে মন্ত্রীদের 

প্দত্যাগ কেন নৈরাশ্য ও বিন্ময় উৎপাদন করেছে, বিপরীতপক্ষে কেন 

তা৷ অনিবার্ধ বলে ধরে নেওয়া! হয়নি? এটি একাটি বিবেচ্য প্রশ্ন। এই 

প্রশ্নের উত্তর যাই হোক ন1 কেন, আসল ব্যাপারটি অত্যন্ত পরিফষার । 
তবে অনুমান কর। যেতে পারে, কয়েকটি কারণের গামাবেশ থেকে 

ব্রিটিশ সরকার ভেবে নিয়েছিল যে, কংগ্রেস লড়াইয়ে নামবে ন।। 

সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে সরকারের সঙ্গে বিনাশর্তে সহযোগিতা 

করার মনোজ্খাব জ্ঞাপন করে মহাত্মা গান্ধীর বিবৃতি, দক্ষিণপন্থীদের 



হাইকমাগ্ড কোন পথে? ৫৯ 

বিশেষ করে মন্ত্রীমহলের মনোভাব, দক্ষিণপন্থীদের আ়ত্তাধীন কংগ্রেস 
কমিটিগুলিতে প্রস্তুতির অভাব-_এইগুলির এবং এদের সঙ্গে আরও 
অন্যান্ত কারণের একটিমাত্র অর্থ ও তাৎপর্য থাকা সম্ভব, এবং দিল্লীর ও 
হোয়াইট হলের কর্তৃপক্ষের পক্ষে এই অন্মান করা স্বাভাবিক যে, 

কংগ্রেস ফ্রণ্টে সব কিছু শাস্ত থাকবে | এই অনুমান যুক্তিসঙ্গত, তবে 

এতে একটি হিসাবের ভূল ছিল। কংগ্রেস স্থিতিধর্মী নয়, কিংব! 
সম্পূর্ণভাবে একমতাবলম্বীদের সংস্থাও নয়। অতএব কংগ্রেসের ভিতরে 
যারা আছে তাদের পক্ষে কংগ্রেসকে প্রভাবিত কর! সম্ভব এবং এমন 

কাজ করানোও সম্ভব যা বাইরের লোকের কাছে কংগ্রেসের স্বীকৃত 
পন্থার ব্যতিক্রম বলে অথবা, কিছু না হোক, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একটা 
ঘটন। বলে মনে হতে পারে । 

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রীদের পদত্যাগকে 

দেখলে সাধারণ লোকের কাছে ব1 বিচ্ছিন্ন একটি ঘটন। বলে গণ্য নাও 
হতে পারে । অতএব সে তার সাধারণ বুদ্ধি অনুযায়ী তার “সাদামাটা? 
্যায়বুদ্ধি মতে আশা করবে, এই কাজ থেকে যুক্তিসঙ্গত পরিণামের 

দিকে এগিয়ে যেতে যা কিছু কর! দরকার সবই করা হবে। তুরীয় 
্যায়বুদ্ধি--কথাটা! যদি আমরা ব্যবহার করতে পারি-_তার ধারণা 

বদলাতে পারবে না, এবং এই সঙ্কটময় মুহূর্তে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির 
যদি ভারতের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার অভিপ্রায় নাঁথাকে 

তবে তাদের এই মৌলিক সত্যটি প্রণিধান কর! কর্তব্য ৷ বিচক্ষণতা৷ ও 
সতর্কতার নামে, এমনকি সত্য ও অহিংপার দৌহই দিয়ে যা কিছু 

ওজর আপত্তি, গুরুত্ব হাস করার পক্ষে যা কিছু কৈফিয়ত এখন পেশ, 
কর! হচ্ছে, কিছুতেই সাধারণের এই দাবি বিন্দুমাত্রও শিথিল করতে 

পারবে না যে, আজ আমরা যতই ছুরবস্থায় পতিত হই না কেন, 
আমাদের সন্মান 99 স্কার্থের কথা বিবেচনা করে কংগ্রেসকে তার লক্ষ্য- 
পথে এগিয়ে যেতে হবে। জাতির আত্মার এই প্রাথমিক দাবিকে 
কেবলমাত্র আমাদের সমূহ সর্বনাশেরবিনিময়েই অগ্রাহ্া করা যেতে 
পারে। 



৬০ কোন পথে ? 

জনসাধারণ একটি প্রগতিশীল নীতি ও পন্থা চাইছে অথচ মহাত্মা 
গান্ধী গত বারো! মাস কিংবা! তারও বেশীদিন ধরে দৃঢ়তার সঙ্গে তা 
বাধা দিয়ে আসছেন । তার মতের সমর্থনে বাঁধাধর! যে যুক্তি পেশ কর! 

হয়েছে সেই যুক্তি প্রধানত ছটি_ প্রথমত, কংগ্রেসের মধ্যে ছুর্নীতি 
বাস বেঁধেছে এবং দ্বিতীয়ত, জাতীয় সংগ্রাম ঘদি শুরু কর! হয় তাহলে 

হিংসার প্রাছুর্ভাব অনিবার্ধ । আমরা অতীতে অনেকবার বলেছি, এই 
সব যুক্তির অকাট্যতা সম্পর্কে সন্দেহে আছে এবং কোন ক্ষেত্রেই 

আমাদের অগ্রগতিকে প্রতিহত করার কৈফিয়ত হিসেবে এ যুক্তিগুলি 
ব্যবহার করা যেতে পারে না। 

সেপ্টেম্বর মাসের শুরু থেকে ওই যুক্তিগুলির সঙ্গে তৃতীয় একটি 
যুক্তি যোগ করা হল___যথা, আইন অমান্য শুরু করলে তার পরে পরেই 
হিন্দু মুসলিম দাঙ্গ। বেধে যাবে, ইত্যাদি । এর চেয়ে ভূল বা বাজে 
যুক্তি কিছু কল্পনা কর যায় ন!। যে হিন্দু মুসলমানদের এইরকম 
গুরুতর অপবাদের ভাগী করা হল, আমরা শিঃসন্দেহ যে, তার৷ 

দৃঢ়তার সঙ্গে এই অভিযোগ অস্বীকার করবে । আমাদের যা ধারণা ও 
সংবাদ তাতে মনে হয়, কংগ্রেসের তরফে তৎপর হয়ে এগিয়ে গেলে 

বর্তমান সাম্প্রদায়িক সম্পকের রীতিমত উন্নতি হবে এবং এই ছুটি 
সম্প্রদায় পরস্পরের এত কাছে আসবে যা পুরে কখনও সম্ভব 

হয়নি । 

আপনার যদি এগিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত ন। হন দ্যর্থহীন ভাষায় 
খোলাখুলিভাবে তা বললেই তে। হয় : যে সব যুক্তিতর্ক ধোপে টেকে 

ন। তাই দিয়ে প্রসঙ্গটাকে অস্পষ্ট করার কারণ কী? 
বামপন্থীদের পথ একেবারে স্ুুম্পষ্ এবং তা একাধিকবার জানিয়ে 

দেওয়! হয়েছে। কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি তৎপর হয়ে যদি এগিয়ে না 
যায়, আমরা যাব। মহাত্মা গান্ধী বা! ওয়াকিং কমিটি প্রত ভয়ই দেখান 

না কেন, কিছুতেই আমাদের দমাতে পারবে না । এবং যদি তারা 
বাধা দিতে আসেন, সাহসের সঙ্গে আমরা সেই বাধার সম্মুখীন 
ভব | 



হাইকমাণ্ড কোন পথে? ৬১ 

কিন্তু ওয়াকিং কমিটি যদি সময় উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করে। 
আমরা অনুগত সৈনিকের মত তার সঙ্গে থাকব। মুহূর্তের মধ্যে যা 
কিছু মতবিরোধ বিলুপ্ত হবে এবং কংগ্রেসকর্মীরা সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতি- 
ক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগঠিত একটা ব্যুহে সন্নিবদ্ধ হবে। 



তাদের সঙ্গে লড়াই কার ? 

সকালে কাগজগুলো৷ দেখতে দেখতে কতকগুলে! পরস্পরবিরুদ্ধ 

ব্যাপার আমার চোখে পড়ল। প্রথম পুষ্ঠায়_এবং সম্ভবত (সংবাদের) 
গুরুত্ব অনুযায়ী রয়েছে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি কংগ্রেসের মনোভাব 
সম্পর্কে প্রস্তাব । তারপরে আছে রামগড় কংগ্রেসের সময়শ্চী। 

অতঃপর দেখা গেল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উপর দীর্ঘ এক 

প্রস্তাব । 

প্রথম প্রস্তাবে সবচেয়ে তাৎপর্ধপূর্ণ বাকাটি এই : “ওয়াকিং কমিটি 
সম্মানজনক আপসে উপনীত হইবার জন্য সর্বতোভাবে প্রয়াস চালাইয়া 

বাইবে, যদিও ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের মুখের উপর দ্বার রুদ্ধ করিয়া 
দিয়াছে ।” বা ব্যখ্য। কৰে বললে দাড়ায় : “আমরা ব্রিটিশ সরকারের 

পদলেহন করিয়। যাইব যগ্যপি তাহার আমাদিগকে পদাঘাত 
করিয়াছে ।” 

আমরা যে রাজনীতি বুঝি অথবা আধুনিক জগৎ যে রাজনীতি 
বোঝে এ তা নয়--তবে সম্ভবত এ রাজনীতি বাইবেলী বা বৈষ্ণব 

এঁতিহা-সম্মত | এই প্রকার নীতি একজনের বা জনকয়েকের মনোমত 

হতে পারে- কিন্তু তা কি সমগ্র জাতির কাছে গ্রহণযোগ্য, যে-জাতির 
কাছে কয়েকজনের খামখেয়ালীর চেয়ে, যে-স্বাধীনতা তার জীবনমরণ 
প্রশ্ন, সেই স্বাধীনতা অনেক বেশী গুরুবপুর্ণ ? যে নীতি বলে, বেঁ-পদ- 

যুগল আমাদের পদাঘাত করছে সেই পদধুগল আমাদের লেহন করতে 
হবে, সেই নীতি ভারতীয় জনগণ প্রত্যাখ্যান করে কিনা ত1 দেখা 

এখনও বাকী আছে। 

একই প্রস্তাবে নিম্নলিখিত অংশ আছে: “ওয়্ম্ষিং কমিটি ইহ 
স্পষ্টভাবে জানাইয়! দিতে চায় যে, আইন অমান্যের জন্য সত্যকার 

প্রস্ততির নিরিখ হইবে কংগ্রেসকমীদের নিজেদের চরকা চালানো, 

মিলের কাপড় পরিহার করিয়৷ খার্দির আদর্শের পৌষকতা৷ করা 
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এবং নিজেদের সম্প্রদায়ের লোককে ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের লোককে 

ব্যক্তিগতভাবে সেবা করিয়! বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠ 

করাকেই তাহাদের কর্তব্য বলিয়া মনে করা এবং কংগ্রেসকমীদের মধ্যে 

যাহারা হিন্দু তাহাদের দ্বার! ব্যক্তিগতভাবে মত বেশী সম্ভব হরিজনদের 

সহিত ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করা । অতএব কংগ্রেস সংগঠনগুলি 
এবং কংগ্রেসকমাঁরা এই' কার্যক্রম অনুসরণ করিয়া ভবিষ্যৎ কর্তব্য 

পালজ্নর জন্য প্রস্তুত হইবে |--” 

প্রস্তাবের এই অংশে এসে আমর বারবার চোখ রগড়ালাম, 

আরেকবার ভালো করে কাগজের তারিখট! দেখলাম, নভেম্বর ২৪, 

১৯৩৯ | অত এব ১৯৩৯-এর এই শুভবর্ষে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের 

মত সুপ্রতিষ্ঠিত ও গুকণ্বসম্পন্ন একটি রাজনৈতিক পার্টি দেশকে প্রত্যক্ষ 
সংগ্রামের জন্য প্রস্তত করতে এইপ্রকার অত্যাশ্র্য এক পরিকল্পন। 
উপস্থাপিত করতে পারে । স্বেচ্ভাসেবকদের তালিকাভুক্ত করার কথার 
উল্লেখ নেই প্রতাক্ষ সংগ্রামের কার্ক্রমের জন্য কর্মীর কথা নেই। 

মহন্তর আত্মশক্তির কাছে কোন আবেদন নেই_-ঘযে আবেদনে 

প্রতিটি শিরায় রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং নিগ্রহ ও ছুখভোগ করার 

জন্যে মানুষকে যা অসমসাহসিক করে তোলে | অর্থসংগ্রহের জন্যও 

একটি কথাও নেই, হিংস্র বা অহিংন যে কোন যুদ্ধের পক্ষে বা 
অপরিহার্য | অন্যান্য অনাবশ্টক ব্যাপার স্থগিত রেখে সংগ্রামের জন্য 

তৈরি থাকারও কোন নির্দেশ নেই। তার বদলে আমাদের বল! হল 
ডেলিগেট নিবাচন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ইত্যাদি সহ রামগড় কংগ্রেসের 
জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে ঠবে__যেন কিছুই ঘটেনি বা. 
ঘটবে ন1। কিন্ত ভারতের জনসাধারণ কিছুদিন আগে পর্যন্ত রাজনীতি 

বিষয়ে যতট1 সরল ও অজ্ঞ ছিল এমন আর তা নেই। আজকের দিনে 
একটা শিশুও কি,এ কথা জানে না যে, যুদ্ধের জরুরী অবস্থায় যে 
কোন সরকার ব৷ পার্টি প্রথম যে ব্যবস্থা গ্রহণ করে ত1 হল অনির্দিষ্ট- 
কালের অন্য নির্বাচন মুলতুবী রাখা ? 

এই পটভূমিকায় জাজ্জল্য হয়ে দেখ! দেয় ডক্টর রাজেন্দরপ্রসাদ সহ 
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ওয়াকিং কমিটির বিশিষ্ট সদস্তাগণ কর্তৃক মাঝে মাঝে প্রদত্ত এই মর্মে 

বিবৃতি বে, তার] বিশ্বাস করেন এবং আশা করেন কংগ্রেসী মন্ত্রীদের 
পক্ষে শীঘ্রই সরকারী গদিতে অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর হবে । এইরকম 

পরিবেশে এবং এইরকম জরুরী অবস্থার মধ্যেও কী প্রত্যাশ! নিয়ে 

ছলছল চোখে শূন্য আসনগুলির জন্যে তাদের এখনও চিন্তাকুল থাকতে 
হচ্ছে। ভেবে অবাক হতে হয় তাদের কি জাতীয় আত্মমর্ধাদ1 বোধ 
সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যাচ্ছে। ভারতের যে এককালীন বিপ্লবী, যে প্রাক্তন 

বামপন্থী নেতা এককালে গুণমুগ্ধ জগতের সামনে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণ। 
করেছিলেন, কোন অবস্থাতেই তিনি বাম বা দক্ষিণ একমতাবলম্ী 

কোন কেবিনেটেই আসন গ্রহণ করবেন না, এই মর্মাস্তিক পরিবেশের 

মধ্যে তার একক অবস্থানের কথা স্মরণ করে বিস্ময় ও বেদনার অবধি 
থাকে না । বর্তমানে যখন তিনি কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সম্পূর্ণ 
একাত্ম এবং দেশের বামপন্থী আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিরোধী__তার এই 
অবস্থার সঙ্গে ওই গুরুগন্ভীর ঘোষণাকে কী করে মেলানে। যায় কে 

আমাদের তা বলে দেবে ? 

অতএব অপরের বিরক্তিভাজন হবার বিপদ থাক] সত্বেও আমাদের 

নির্মমভাবে স্পষ্টবাদী হতে হবে এবং বা উচিত তা খোলাখুলি বলতে 

হৰে। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এই গুরুতর সময়ে অপরের 
মুখ রক্ষা করে চললে কোন লাভ হবে না| ওয়াকিং কমিটির এই সব 

প্রস্তাব নিছক বাগাড়ম্বর, এদের একথাত্র উদ্দেশ্য দেশের সরল মান্বষ- 
দের ধোকা দেওয়া ও চোথে ধুলো দেওয়। ৷ এক বছর কিংবা আরও 

বেশীদিন ধরে মহাত্মা! গান্ধী আমাদের নিয়মিত বলে চলেছেন যে, 
জাতীয় কংগ্রেসের কথ। উঠতেই পারে না এবং দেশ তার জন্যে তৈরি 
নয়; _ঘদিও এ প্রশ্সের মীমাংসা হয় নি) অপ্রস্তুত কে, দেশ, না 

ওয়াকিং কমিটির উজ্জল জ্যোতিক্ষরা । মহাত্মা যদি শুরু খেকে সংগ্রামের 
পক্ষে থাকতেন আজকের বাম ও দক্ষিণের মধ্যে যে বাদবিবাদ তার 
অনেকটাই একেবারেই দেখা দিত ন। | অতএব, গত বারে। মাস ধরে 
তিনি ধা কিছু বলে আসছেন এবং সমর্থন করেছেন এত বিলম্বে তিনি 
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যে তার থেকে হটে আসবেন তা আশা করা ছুরাশা । অবস্থার বিপাকে 

এবং জনমতের চাপে বাধ্য হয়ে তিনি অনেক কিছু করতে পারেন, 
কিন্ত তাকে দিয়ে দেশব্যাপী সংগ্রাম শুরু করানে। যাবে না । সীতারে 
শান্তি পরীক্ষার জন্তে জলে ঝাঁপিক্ষে পড়া এক কথা, কিন্তু জল দেখে 

যখন হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে তখন পিছন থেকে ধাক্কা! খেয়ে জলে 

পড়া একেবারে অন্য কথা । ১৯২১ সালের ইয্ং ইণ্ডিষাঁ-য় উদ্দীপনাময় 
প্রবন্ধগুলির সঙ্গে ইদানীং সাপ্তাহিক কাগঞ্জ হরিজন-এ যে পদার্থ 

প্রকাশ হচ্ছে তার তুলন! করে দেখুন, পার্থক্যটা সঙ্গে সঙ্গে আপনার 
নজরে পড়বে । আমর! যে জগতে বাস করছি তা নিয়ত পরিবন্তিত 

হচ্ছে এবং জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে সেই জগতের শীর্ষস্থানীয় 
বাকিদের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটছে । 

আজকের সমস্যা কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করার সমস্তা নয় । 
সে সংগ্রাম সাফল্যের সঙ্গে চালাতে হবে- যদি একান্ত তা শুরু করতে 

হয়__অন্যথ! তা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হবে না, তা হবে বিশ্বীঘাতকতা । 

সেই সংগ্রামকে চূড়ান্ত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়ার এবং 
মধ্যপথে সংগ্রাম পরিহার ন! করার প্রশ্নও এই সঙ্গে জড়িত । আরেক- 

বার স্পষ্টভাষী হয়ে একথা আমরা বলে রাখতে চাই যে, বর্তমান 

ওয়াকিং কমিটি যি প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরুও করে, বামপন্থীদের মনে 

এই আশঙ্কা! থেকে যাবে যে, যে কোন সময়ে চৌরিচৌরা বা হরিজন 
আন্দোলন, অথব। তাদেরই কোন নব্যরূপ দেখা দিতে পারে এবং 

শক্তিতে ও ব্যাপকতায় আন্দোলন যখন গুরুতর আকার ধারণ করবে 
তখন তাকে বন্ধ করে দেবার প্রয়াস হতে পারে। 

আমাদের প্রশ্ন কর। হতে পারে, এই আশঙ্কা কি যুক্তিসঙ্গত ? 

অবশ্যই, তা না হলে যুদ্ধ ঘোষণ। হবার পরেও বামপন্থীদের বিরুদ্ধে 
হিংশ্র জেহাদ পুরোমাত্রায় চালিয়ে যাওয়া হত না। সমস্ত প্রদেশ 
থেকে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে এই জেহাদের খবর শিয়ত আসছে এবং 
ফরওয়াও ব্লকের ক্ষেত্রে তা প্রতিহিংসায় পর্যবসিত হয়েছে। ত্বভাবত: 

ওয়/কিং কমিটির যা কিছু আক্রোশ ৰাংলাদেশে কেব্দ্রীভূত এবং 
৫ 



৬৬ কোন পথে? 

বাংলাদেশের কার্ষভার প্রেসিডেণ্ট নিজে গ্রহণ করেছেন । প্রদেশের 

সর্বত্র জানিয়ে দেওয়। হয়েছে, যে কোন সুদূর প্রান্ত থেকে যে কেউ 
সরাসরি ওয়াফিং কমিটি বা প্রেসিডেপ্টের কাছে একট অভিযোগ 
পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে যে, তাতেই প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমিটিকে জবাবদিহির জন্যে তলব কর। হবে । অতএব যারা নিরপেক্ষ 

দর্শক 'তার1 সংবাদপত্রের দীর্ঘ বিবৃতিগুলিতে দেখে থাকে একতা ও 
নিয়মনিষ্ঠার আদর্শের প্রতি কেবলমাত্র মৌখিক বন্দনা, যখন 
কার্ধক্ষেত্রে চলে কংগ্রেসের ভিতরকার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের দমন 

প্রেবং নির্যাতন | ক্িটিশ সরকারের বেলায় আপনারা বড়লাটের 
বাড়িতে বারেবারে সেলাম জানাতে যেতে পারেন এবং যে পা 

আপনাকে লাধি মারে সেই পা লেহন করতে পারেন। অথচ 

আপনাদের বামপন্থী সহকমাঁদের বেলায় সবকিছু সন্বেও আপনার! 

তপনাদের সত্য ও অভিংসা নীতি অন্তযায়ী সঙ্গতভাবেই সর্বপ্রকার 

সহিষ্ণুতা, সষ্ভাব ও উদারতা প্রদর্শন কর। থেকে বিরত থাকতে পারেন 
এবং পূর্ণ আক্রোশে ও হিংত্রতার সঙ্গে প্রতিহিংসা নীতি চালিয়ে যেতে 

পারেন। 

এই জঘন্য কাহিনী কী নীতি শিক্ষা দেয়? তা এই যে, দক্ষিণ- 

পন্থীদের কাছে ভারতের বামপন্থী আদর্শের তুলনায় ব্রিটিশ 

সাম্রাজ্যবাদ কম শক্র। শেষেরটির সঙ্গে আপনারা আপসে আসতে 

পারেন, কিন্তু প্রথমের ক্ষেত্রে শেষ পর্ধন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। 

এবং ব্রিটিশ সাআজ্যবাদ যদি ভারতের বামপন্থীদের উপর আঘাত 
হানে, আমাদের দক্ষিণপন্থী বন্ধুরা সম্ভবতঃ তার জন্যে হুংখবোধ করার 

কোন কারণ পাবেন না। 

“ভারত যদি স্বার্ীন হয় / আমরা তারে করব স্বাধীন / আমর 

ছাড়! আর কেহ নয়” বাংলায় এই ধরনের একটা হড়া আছে। 
আমাদের দক্ষিণপন্ঠীর! আজ এই মতই ভাবছে। 



আমাদের ওয়াকিং কমিটি 
২র। ডিসেম্বর, ১৯৩৯এ “ফরওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় । 

২৪শে নভেম্বর এবং পরবতাঁ কয়েকদিন কলিকাতায় ফরওয়ার্ড 

প্নকের সারা ভারত ওয়াকিং কমিটির বৈঠক বসে। সারা তারত 

কিসাঁনসভা এবং ম্যাশনাল ফ্রণ্ট গ্রুপের মত বামপন্থী সংগঠনগুলির 

প্রতিনিধির। নিমন্ত্রিত হয়ে তাতে যোগ দেন এবং তাদের উপস্থিতি 

ও পরামর্শ খুবই সহায়ক হয়। স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী যিনি একাই 
একশো সার ভারত কিসান সভার সাধারণ সম্পাদক হওয়া ছাড়াও 

তিনি ভারতের বামপন্থী আন্দোলনের প্রকাণ্ড এক ভরসাস্থল | এক 

পক্ষকালের মধ্যে তিনি অনুগ্রহ করে ছুবার কলিকাতায় এসেছেন; 

দ্বিতীয়বার তিনি আসেন আমাদের সার ভারত ওয়াকিং কমিটির 

মিটিং উপলক্ষো | কমিটি অনেক চিন্তা করে অনেক বিচার-বিবেচন। 
করে কম বেশী গুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয়ের উপর ষোলটি প্রস্তাব অনুমোদন 

করে| দৈনিক পত্রিকায় এই প্রস্তাবগুলি ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, 

তবু এই সঙ্গে এই সংখ্যায় সেগুলি প্রকাশ কর। হচ্ছে । 
প্রধান প্রস্তাবটি ভারতের বর্তমান পরিস্থিতির উপরে । কংগ্রেস 

ওয়াকিং কমিটি যুদ্ধনীতি এবং ভারতের জাতীয় দাবির প্রধান প্রধান 
বিষয়গুলি সম্পর্কে ষে মনোভাব গ্রহণ করেছে এই প্রস্তাবে তা অত্যন্ত 

বিশদভ।বে পরীক্ষা! করা হয় এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে কমিটির বিরুদ্ধ 
সমালোচনা করা হয়। এই প্রস্তাবটির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট, 
হওয়া! উচিত | এর মুখ্য বক্তব্য এই যে, কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি কী 
করতে চায় ও তার কী মনোভাব এখনও পর্যস্ত প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে 
বল! হয়নি, যার ফুলে সাধারণ মানুষ যথেষ্ট সংশয়ের মধো রয়েছে । 

এই কমিটির সদম্তদের এবং মহাত্মা গান্ধীরও কোন কোন উক্তি ও 

বিবৃতি থেকে মনে হয় তারা সংগ্রাম চাইছেন। অপরগ্চলি থেকে 
বিপরীত ধারণা স্থষ্টি হচ্ছে__যেমন, মহাত্ম। গান্ধীর মন্তব্য যে, আইন 



৬৮ কোন পথে? 

অমান্য যদি শুরু করা হয় তবে তিনি তাতে বাধা দেবেন এবং 

মাত্রাজের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারির উক্তি ষে, 
কংগ্রেসী মন্ত্রীরা তিন মাসের ছুটি ভোগ করছে । এইসব মন্তব্য ছাড়াও 
মাঝে মাঝে যে সব খবর এসে পৌছচ্ছে তাতে এই ধারণাই দৃঢ় হয় 
যে, কংগ্রেস ওয়াফকিং কমিটি শেষ পর্যস্ত সংগ্রামের পথে যাবে না। 

যেমন বিহার থেকে খবর পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি মন্ত্রীদের গদিত্যাগের 
পর থেকে যে উপদেষ্টার! প্রশাসন চালিয়ে যাচ্ছে তার! কোন ৫কান 
ক্ষেত্রে আদেশ দিচ্ছে যে, কংগ্রেষী মন্ত্রীরা আবার ক্ষমতায় ফিরে 

আসলে কাইলপত্র যেন তাদের কাছে পেশ করা হয় । 

ফরওয়্ড বক একাধিকবার সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, বদি 

এমন হয় যে, কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির কাছ থেকে যে নির্দেশ 
প্রত্যাশিত, সেই নির্দেশ তারা না দেন, তাহলে রলকই তা দেবার 

প্রয়াস করবে-_-যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে ভাক দেবার পক্ষে নিঃসন্দেহে 
সবচেয়ে ভালো হর কংগ্রেসের নামে সেই ডাক পাঠানো | এখন 

বিবেচ্য বিষয় কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি শেষপধন্ত কী সিদ্ধান্ত নেবে। 
এমন কোন অভিযোগের যেন অবকাশ না থাকে যে তার ভাক দেবার 

জন্য প্রস্তত ছিলেন) আর কেউ তাদের তা দিতে দেয়নি । এতদিন 

পর্যন্ত কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি বলে আসছে আর সবাইকে অপেক্ষ। 

করতে এবং সাধারণের দাবি যাতে তার! পুরণ করতে পারেন সেইজনো 

তাদের সুযোগ দিতে । কিন্ক আমাদের ধৈর্ষের একট। সীম! থাকা 
উচিত | অতএব কংগ্রেস ওয়াফিং কমিটি যত শীঘ্র সম্ভব এস্পার- 
ওস্পার যাহোক একট। সিদ্ধান্ত নিয়ে জানিয়ে দিলে, সংশ্লিষ্ট সবার 
পক্ষেই মঙ্গল। 

অন্যান্ত অনেক ক্ষেত্রের মত আমাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষর৷ 
এখন আমাদের বিরুদ্ধে ছুমুখো রটন| চালিয়ে যাচ্ছে! মহাত্মা গান্ধী 
এবং কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করার ভ্বমকি 
দেওয়ার জন্তে আমাদের উপর দোষারোপ কর! হচ্ছে । আবার ব্রিটিশ 
সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না! করার দরুনও আমাদের বিরুদ্ধ 



আমাদের ওয়ার্কিং কমিটি ৬৯ 

সমালোচন! শুনতে হচ্ছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্তরা জনসভায় 
নাকি প্রকাশ্যভাবে আমাদের চ্যালেঞ্জ করেছেন আমরা যেন এগিয়ে 

গিয়ে সংগ্রাম শুরু করে দিই। ছু ধরনের আক্রমণেই আমরা! অবিচলিত, 

কারণ, আমাদের সমালোচকর। যতই ভুরু কৌচকান ৰা মুচকি হাসুন, 
কোন কর্মপন্থা আমাদের জাতীয় কল্যাণের পক্ষে সবচেয়ে হিতকর 

হবে আগে আমাদের তা ভেবে ঠিক করে নিতে হবে | 
ফরওয়ার্ড ব্লকের বিঘোধিত মনোভাবকে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির 

প্রতি হুমকি বা চ্যালেঞ্জ বলে প্রতিপন্ন করা ঠিক নয়__কারণ তার 
মনোভাব তা নয়। সেই কারণেই বারেবারে একথা বল৷ হয়েছে যে, 

সব দিক রক্ষ। হয় যদি কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি এগিয়ে আসে এবং 
তার পিছনে থাকে অবিভক্ত কংগ্রেস । তা সত্বেও একথ। স্বীকার 

করতেই হবে থে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব কংগ্রেস ওরাকিং কমিটিকে 
ঠিক পথে চলতে বাধ্য করেছে এবং করবেও। কে এখন বলতে 

পারে, ওয়াকিং কমিটি সেপ্টেম্বরে যুদ্ধ বাধবার পর কী সিদ্ধান্ত নিত 
কিংবা কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলে এর মধ্যে পদত্যাগ করত কিনা, যদি 

বামপন্থীর! যুদ্ধনীতি ও জাতীয় দাবির উপর দৃঢ় মনোভাৰ গ্রহণ 
ন। করত | 

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর প্রস্তাবটিও গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু তাতে 
সুস্পষ্টভাবে বিশ্বের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে আমাদের মনোভাব 

বিবৃত হয়েছে । ইওরোপে আমর। যে গোলযোগ এখন দেখতে পাচ্ছি 
তার জন্যে মূলতঃ যে গ্রেটত্রিটেন ও ফ্রান্স দায়ী, এটি সাধারণত 
স্বীকার কর] হয় না। এই ছুটি দেশই সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি 
অদমা স্বণার বশবত্তাঁ হয়ে বিভিন্ন প্রকারে ফ্যাসিজমকে ইন্ধন 
জুগিয়েছে এবং ইওরোপেন্ন রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে সোভিয়েত 
রাশিয়াকে উৎখাত করার চেষ্ট। করে এসেছে । এছাড়াও জার্মানীকে 
বেষ্টনী বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ফ্রান্স প্রধানত এম. লাভাল-এর প্রচেষ্টায় 
ইওক্পোপীয় ভূখণ্ডে বহু বত্বপাধ্য বিস্তারিত যে মৈত্রীচুক্তির ব্যবস্থা গড়ে 
তুলেছিল গোপনে তার বিরোধিতা এবং শেষ পর্যস্ত ত রিনষ্ট করান 



৭০ কোন পথে ? 
জন্যে গ্রেটব্রিটেনই দায়ী | সুতরাং ফ্রান্স নিবার্ধ হয়ে গেল এবং স্বভাবত 

ব্রিটেনের শরণাপন্ন হল | তার ফলে রাশিয়া, জার্মানী এবং ইটালীর 
বাইরে যে ইওরোপ, আজ তা ব্রিটিশ বৈদেশিক নীতির দ্বার শাসিত 
হচ্ছে । রাশিয়া একাগ্রভাবে বরাবর চেষ্টা করে এসেছে যাতে গ্রেট- 

ব্রিটেন, ফ্রান্স এমনকি পোল্যাণ্ডের সঙ্গেও একটা বোঝা পড়ায় আসা 

যায়। এই প্রয়াসের চরম ব্যর্থতা সম্পর্কে স্থুনিশ্চিত হবার পরই 
রাশিয়া! জার্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করে। বৈদেশিক নীতি 
সম্পর্কে সাম্প্রতিক কয়েক মাসে সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে এম. 

মলোটোভ-এর বিরৃতিগুলি প্রাঞ্জলতা ও বক্তব্যের স্ুুস্পষ্টতার জন্যে 

প্রণিধানযোগা এবং সমস্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের কাছে দৃষ্টান্ত হওয়া উচিত। 
ফরওয়ার্ড ব্রকের সারাভারত কমিটির সম্পাদক এবং প্রাদেশিক 

কমিটির প্রেমিডেন্ট ভি. ডি. ত্রিপাঠির সাম্প্রতিক গ্রেপ্তার অত্যন্থ 
তাৎপর্ষপূর্ণ। আমরা আগে থেকে যা জানতাম তা সাধারণের চোখের 

সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল-__যথা- ফরওয়ার্ড ব্লকের বিরুদ্ধে দমননীতি 
পুরোদমে চলেছে । ত্রিপাদীজীকে উত্তরপ্রদেশে তার নিজের জেলা 
উনাও-এর মুকুটহীন রাজ! বললে আখ্যাটি শোভন না হলেও অতান্থ 
সঙ্গত হয়। ফরওয়ার্ড ব্লকে তার প্রতিষ্ঠ। ছাড়াও তিনি উনাও 
মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারমান। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার সদব্য! 

প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির একসিকিউটিভ কমিটির সদস্য) নিখিস 
ভারত কংগ্রেস কমিটির, উত্তরপ্রদেশ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ওয়।র 
কাউন্সিলের সদন্ত । এই রকম 'অসামান্ত প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন নেতাকে 
গ্রেপ্তার কর'র মণ্লীর্থ এই ঘটনাতেই নিহিত । 

ফরওয়ার্ড ব্লকের সারাভারত ওয়াকিং কমিটি আর যে-সব প্রস্থাৰ 
গ্রহণ করেছে তাতে বোঝান হয়েছে আমাদের উপর নানাদিক থেকে 
আক্রমণ চলেছে । 'একদিকে সরকারী নিগীড়ন,« অন্যদিকে কংগ্রেম 

হাইকম্যাণ্ডের অপ্রসম্য প্রতিহিংসা | ঠিক এই মুহূর্তে প্রথমের থেকে 
শেষেরটিই বেশীমা ত্রায় বিড়ম্বনার কারণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু উভয়ের 

আক্রমণই,আমরা কাটিয়ে উঠব । 



আমাদের ওষ়াফিং কমিটি ৭১ 

বাংলার রাজনৈতিক বন্দীদের উপর প্রস্তাবটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি 
রেখে রচিত হয়েছে । এতে স্পষ্ট করে বল! হয়েছে, রাজনৈতিক 

বন্দীদের সম্পর্কে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে করওয়ার্ড 

ব্নকও একই অঙ্গীকারে আবদ্ধ ! সেই অঙ্গীকার পালন কর হবে না 
এমন আশঙ্কা করার কোন কারণ নেই । পৃথক প্রশ্ন হিসেবে হোক, 
অথব। সর্বভারতীয় প্রশ্মের সঙ্গে অর্গাঙ্গীভাবেই হে।ক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক 

কংটশ্রাস কমিটি রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবে এবং 
এই কাজে তা ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্পূর্ণ সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ 
করবে । 

বিভিন্ন প্রসঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্কে প্রস্তাবগুলি বিশেষত মুসল- 
মানদের মনোযোগ ও প্রণিধান দাবি করে । হিন্দুমুসলমান সমস্তাকে 

আগর] কীভাবে দেখছি তাতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে | মজলিস্-ই-অহর 

সম্পর্ষে একটি বিশেষ প্রস্তাব এচান্ত দরকার ছিল+ কারণ অহররদের 

প্রতি তখনি দষ্টি দেওস। বাস্থবিক উচিত ছিল হুর্ভাগান্রমে তা দেওয়া 

হয়নি । 

পরিশেষে এখন থকে সংশ্লিই সকলে যেন খেয়াল রাখেন যে, 

১৯২০ সালের ১৬শে জানুয়ারি পরবতা স্বাদীনতা দিবসের বিশেষ 

একটি তাৎপর্য থাঞ্বে । আমাদের ওয়।কিং কমিটি এই ব্যাপারেরও 
উল্লেখ করেছে । 



আবার গর্জন 

৯ই ডিসেম্বর ১৯৩৯-এ “ফরওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় । 

“দি ফ্রেণ্ড অফ ইগ্ডিয়া' তার প্রথাসিদ্ধ ভূমিক! থেকে কিছুদিন 
সরে দীড়াবার পর, পুনরায় তার নিজ মৃতি ধারণ করেছে। সাময়িক 
এই স্বধর্মছ্যুতির সময় দেশের ভিতরকার ও বাইরেকার ঘটর্নাবিলী 
নিয়ে আলোচনায় সে সামগ্জস্ত) মর্ধাদা ও সুষম বোধের পরিচয় 

দিয়েছে। কিন্ত নিজের স্বধর্মে ফিরে আসার পরই মে যেন পাগলা 

কুকুরের মত ক্ষেপে উঠেছে । একটি ব্যাপারে কিন্তু “দি ফ্রেণ্ড অফ 
ইপ্ডিয়া” বরাবর নিয়মনিষ্ট। বর্তমান লেখক সম্পর্কে তার গভীর বিদ্বেষ 
ও ঘ্বণার ভাব পৌষণে । অধিকাংশ ইংরেজদের সঙ্গে তার এক বিষয়ে 

গরমিল; “£ফ্রেণ্ড রাজনীতিতে সোজান্জি স্পষ্টোক্তি বরদাস্ত করতে 

পারে না, যারা তোষামোদ করে), পদলেহন করে, তার।ই তার প্রিয় | 

এইট্রকু শুধু আশা করা যেতে পারে, ভারতে সরকারী বা 

বেসরকারী যে সব ইংরেজ আছে তাদের যথার্থ মনোভাব ণদ ফ্রেণ্ড 

অফ ইপ্ডিয়া'য় প্রতিফলিত হয় না| যদি তা হয়, তাহলে তাদের 

সম্পর্কে বাস্তবিক হের ধারণ! পোষণ করতে হবে । তারা এত অস্থির- 

মতি, এত খামখেয়ালী, রাজনৈতিক হাওয়! যেই বদলাচ্ছে অমনি 
তাদের মতও পাণ্পিয়ে যাচ্ছে কল্পন। করতেও কষ্ট হয় । মাসের পর 

মাস ধরে আমাদের ফ্রেণ্ত' ভারত সম্পর্কে উদার ও প্রগতিশীল নীতি 

গ্রহণ করার সপক্ষে বলে আসছিল । কিন্তু অক্টোবর মাসে বড়লাটের 

বিবৃতি বার হবার প্রাক্কালে হঠাৎ তাকে দেখা গেল গৌড়া রক্ষণশীল 
হয়ে উঠেছে। তার পর থেকে 'তার মেজাজ কণনও গরম কথনও 

নরম | 

যুদ্ধ বাধবার আগে “দি ফ্রেণ্ড অফ ইগ্ডয়া' ধৈদেশিক ব্যাপারে 

ছিল আশ্চর্য ওয়াকিবহাল) যদিও তার বৈদেশিক নীতি সব মহলের যে 

অনুমোদন ল্লাভ করত তা নয়। আগেকার দিনে “ফ্রেণ্ড' ছিল হাড়ে 



আবার গর্জন ৭৩ 

মজ্জায় সৌভিয়েত-বিরোধী | কিন্তু নাৎসীদের ক্ষমতা লাভের পরে 

রাশিয়ার প্রতি এবং রাশিয়া সংক্রান্ত সব কিছুর প্রতি তার বিদ্বেষ 

বেশ হাস পায়। ক্রমশ সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি কিছুটা দরদ সবার 

নজরে পড়তে থাকে এবং পত্রিকাটির আক্রোশের লক্ষ্য হয়ে ওঠে 
নাতসী জার্মানী | ইওরোপে যুদ্ধ বাধবার পরেও, এমনকি পূর্ব পোল্যাণ্ 
সোভিয়েত রাশিয়ার অস্তভূক্ত হবার পরেও এই প্রবণতা বজায় 
থাকে | কিন্তু ফিনল্যাণ্ড ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে লড়াই বাধবার 

পর থেকে, আমাদের “ফ্েণ্ডএর মাথা খারাপ হয়ে গেছে এবং সে বা! 

[লিখে চলেছে তা দায়িত্বশীল স্থিতধী সাংবাদিকতার যুক্তি ন। হয়ে; 

পাগলের প্রলাপ হয়ে দীড়াচ্ছে। সম্ভবত এই পাগলামির ছিটটা আছে 
বলেই, তা অসৎ সাংবাদিকতার পথে নেমে আসছে । ২৪শে নভেম্বর 

ও তার পরের দিনগুলিতে কলিকাতায় যখন ফরওয়ার্ড বকের সার! 

ভারত ওয়াফিং কমিটি আলাপ আলোচন! চালিয়ে যাচ্ছিল, সব পত্রিকা 
তার প্রস্তাবগুলি ছাপিয়েছে, এবং আমাদের সাংগঠনিক মুখপত্র 
'ফরওযার্ড ব্লকে' যে সম্পাদকীয়গুলি প্রকাশিত হয়েছিল, তা পুর্ন মুদ্রণ 
করেছে, কিন্তু “দি ফেণ্ড অফ ইগ্ডিয়। করেনি । তা না করলেও, 821 

ডিসেম্বর কিন্ত “আপনাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে” এই শিরোনামে 

অত্যন্ত তাৎপধপূর্ণ এক প্রবন্ধের সুত্রে উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে 

সম্পাদকীয় স্তন্তে মন্তবা কর! হয়েছে । 

“দি ফ্রেণ্ড অফ ইগ্ডিয়ার' আমাদের জন্তে যে একট! বিশেষ দরদ 
আছে-_ভারতে তা কেন! জানে? এবং এই দরদ আরও গভীর 

হয়েছে যেহেতু তাকে আদালতে হাজির হয়ে জবাবদিহি দিতে 

হয়েছিল। কিন্তু এসব সত্বেও, সাংবাদিকতায় সাধৃতা বলে কি কিছু 
থাকবে ন? আগেকার দিনে যে সকল ভারতীয় জাতীয়তাবাদীকে 

এ্রকান্যে হেয় প্রতিপন্ন কর। দরকার হত তাদের মস্কোর দালাল বলে 
লাল ছাপ দেগে দেওয়া হত। কমিউনিজম্ ছিল একট! জুজুঃ যখন 
তখন সেই জুজুর ভয় দেখানো হত এবং কমিউনিস্টদের সোনায় ভারত 
ভরে যাচ্ছে এই ছবি সাধারণের চোখের সামনে তুলে ধর! হত। 



৭8 কোণ পথে ? 

কিছুদিন পরে রোম-বালিন-টোকিও অক্ষ মস্কোকে হটিয়ে দেয় এব 
ত্বল্পকালের জন্যে রাশিয়া! খাতির পায়। এই খাতিরের মূলে ছিল 
জেনেভার সঙ্গে সোভিয়েতের যোগ, ন', ট্রট্ক্ষিকে স্তালিন-পশ্থীদের 
অস্বীকার, না, “ফেণ্ড'-এর দিক থেকে বালিনের উপর অধিকতর আক্রোশ, 

বলা ভার। কিন্তু বালিনকে চটাবার জন্যে মক্কোর সঙ্গে আমাদের 

ফ্রেণ্ড'-এর দোস্তি দেখতে মজা লাগত | ভারতীয় জাতীয়তাবাদীকে 

মস্কোর বন্ধু বললে আর বিপজ্জনক বলে গণা করা হত না । আসল 
বিপদ হয়ে দাড়াল নাৎসীদের প্রতি বা রোম-বালিন-টোকিও অক্ষের 

অংশীদারদের প্রতি সহানুভূতি থাকা । আমাদের “ফ্রেণ্'এর দৃষ্টিতে 
ভারতে কমিউনিস্ট মার্কা সোনার আমদানী বন্ধ হয়ে গেছে এবং 

এখন থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের মনকে ৷ বিষিয়ে দিতে শুরু 

করেছে তা এক্ষশক্তির সোনা । লেখকের বই “দি ই্ডিয়ান স্টাগ্ 
১৯১০-১৯৩৪; থেকে কয়েকটি বাক্য প্রসঙ্গচাত করে তুলে নিয়ে 

নিজেদের স্বিধা-মাফিক বাবহার কর] হয়েছে এবং “দি স্টেট্স্ম্যানের' 
স্তম্তে ধারাবাহিকভাবে পরপর কতকগ্চলি নিন্দান্চক প্রবন্ধ প্রকাশিত 

হয়েছে । এই নিন্দানাদ দেখে মনে পড়ে প্রায় বছর আটেক আগে 

১৮১৮ সালের 5 নম্বর রেঞ্চলেশনে বিনাবিচারে লেখককে আটক রাখার 

ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্তে তার বিকদ্ধে এই প্রকারই অপপ্রচারের 

অভিযান চালানে! হয়েছিল | 

স্বল্পকাল বন্ধ থাকার পর আবার আক্রমণ শুরু হয়েছে, তার 

স্ুচীমুখ ৪ঠ1 ডিসেম্বরের প্রপান সম্পাদকীয় । এবারে আমাদের বন্ধুর 
'একট। অসুবিধা রয়ে গেছে । কোন ভ্রজর ভয় দেখানো! হবে ? মস্কো, 

না, সন্ত্রাসবাদ, না, বালিন, বিপ্লব, না, আর কিছু? এই সুস্পষ্ট 
মুশকিলের আসানের জন্যে যে দৈত্য স্থি করার চেষ্টা করছে তা 
হিটলার-স্টালিনের একট। মিশ্রণ | 'এবং এ দেশে এই আতঙ্ক জাগিয়ে 
তুলতে প্রয়োজনীয় বে পটভূমি প্রস্তুত কর! দরকার তার জন্যে ওই- 
পত্রিকার ৬ই ও ই ডিসেম্বর সংখ্যায় “ভারতে কমিউনিজম” নামে 

ছুটি প্রবন্ধে সম্ভবমত সব রকমের শয়তানকে আমদানী কর হয়েছে। 
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সেই বিচিত্র ভিড়ের মধ্যে শয়তানের সেরা আর হিটলার নয়__ 
এবারে স্টালিন। | 

সম্ভবত আমাদের “ক্রে্ড-এর দিক থেকে হিসাবের একটা গোলমাল 

হয়ে গেছে । ভারতীয় জনসাধারণ কয়েক বছর আগে পধন্ত যেমন 

সরলমতি ছিল এখন আর তা নেই। এখন তারা “দি ফ্রেণ্ড অফ 

ইণ্ডিয়া'র চালের এবং তার স্তস্তে সরকারী তরফ থেকে বিস্তারিত যে 

রটনা চালানে! হচ্ছে তার মতলব তারা বুৰতে পারে । আমর। শুধু 
জানতে চাই, সাধারণে সভতা বলে যা জানে, 'এতে সেই সততাটুকু 

বজার আছে কি ন।। 
আসন্ন ঘটন। পূর্বেই ছায়াপাত করে । এই প্রবন্ধ গুলিও তাই। 

আমরা জানি কী আসছে। কিন্তু তার জন্যে আমরা বিচলিত নই। 

সবকিছুরই মূল্য ধার্য থাকে, তেমনই স্বাধীনতারও আছে । স্বাধীনতার 
মূলা আমাদের দিতে হবে, কিন্তু ব্রিটিশদেরও জেনে রাখা! ভালো, 
যুক্তিতর্কের সাহায্য নিয়ে বা না নিয়ে চোখ রাঙিয়ে বাঁ তর্ভনগর্জন 
করে আর চলবে না । যে 'ভারতে আমরা বাস করছি সে ভারত 

পরিবর্তিত ভারত ৷ 

এবং আজ ভারতের সামনে যে ইওরোপ রয়েছে সেই ইওরোপও 

পরিবত্তিত ইওরোপ । ্ 



একটি স্মারক 
১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৯এ “ফরওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ । 

স্মরণে থাকতে পারে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠিত হবার পরে পরেই 
আমরা ঘোষণ! করেছিলাম, ব্লক যে বিস্ত'র্িত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে 
তা কার্বকর করা ছাড়াও ব্রক অনতিবিলম্বে তিন দফা উদ্দেশ্য সাধলে 
জন্য ভবিষ্যতে প্রয়াসী হবে__প্রথমত বামপন্থী সংহতি; দ্বিতীয়ত ফ্রণ্টের 
স্বমতে কংগ্রেসকে নিয়ে আসা এবং কংগ্রেসের মধ্যে যথার্থ একতান্র 

প্রতিষ্ঠা ; এবং তৃতীয়ত কংগ্রেসের নামে জাতীয় সংগ্রাম শুরু করা। 
পরব্তণ ঘটনাবলীর দিক থেকে, এবং বিশেষ করে, গত সেপ্টেম্বর মাস 
থেকে যা ঘটে চলেছে সেই দিক থেকে অব্যবহিত এই উদ্দেশ্যকে 

পরিবর্তন করার মত কোন কারণ দেখ। দেরনি। কিন্তু সামান্য একটু 

সংশোধন আবশ্যক হয়ে উঠেছে । ঘটনা সন্নিবেশের চাপে আমাদের 

আন্দোলন দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে । অতএব যতদিন পর্স্ত 

কংগ্রেসের অধিকাংশকে আমাদের স্বমতে আনতে না পারছি এবং 

কংগ্রেসের নামে অগ্রগমন সম্ভব না হচ্ছে ততদিন পর্ষস্ত আমরা 

অপেক্ষ। করে থাকতে পারি না। একদিকে দ্রুত কাজ করে যাওয়া 

যেমন একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দাড়িয়েছে, তেমনি অন্যদিকে বাম- 

পন্থীদের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থী-নেতাদের নিয়মিত জেহাদ চালানোর জন্য 

এবং নানাপ্রকার নিয়মতান্ত্রিক কারসাজি ও ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে 

ংগ্রেসের অধিকাংশের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধন করা আরও ছুরহ 
হয়ে উঠেছে । কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যের দৃষ্টিভঙ্গী বদল করার চেষ্টা 
নিঃসন্দেহে চালিয়ে যেতে হবে এবং সেই সঙ্গে কংগ্রেস যাতে 

আন্দোলন শুরু করতে উদ্ঠোগী হয় সেই প্রচেষ্টাও থাকবে । কিন্তু এই 

সব প্রচেষ্টা এখনই যদি সফল ন1 হয় তাহলে কী করণীয়? কাল ও 

জলশ্রোত কারও জন্য অপেক্ষা করে না এবং আজকের জগৎ হ্বার 

জলপ্রপাতের মত ধেয়ে চলেছে। বর্তমান সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে 
কংগ্রেস ওয়ার্লিং কমিটি যদি হাত গুটিয়ে থাকে বা রাশ টেনে ধরে 



একটি স্মারক ৭৭ 

তাহলে ফরওয়ার্ড ব্লককে আন্দোলন শুরু করার জন্যে এবং সচলভাবে 

সক্রিয় হবার জন্টে উদ্যোগী হতে হবে । কবে সেদিন আসবে যখন 

কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্য আমাদের মতে মত দেবে অথবা কংগ্রেসকে 

আন্দোলন শুরু করার সংকল্প গ্রহণ করাতে আমর। সমর্থ হব, তারজন্ত্ে 

কালের দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষা করে বসে থাকবার অবসর আমাদের 
নেই । ইতিহাসে মাঝে মাঝে এমন ঘটন1 ঘটে যখন অগ্রবর্তা দলকে 
আর সবার আগে এবং সম্ভবত সামগ্রিকভাবে তাদের থেকে আলাদা 
হয়েই কাজ করতে হয়। পরিস্থিতি যখন মরিয়া হবার মত, সময় সময় 
মরিয়াভাবেই তার প্রতিবিধান করতে হয় । 

এই রকম নীতির বিপক্ষে ছুটি যুক্তি দেখানো হবে । নিয়মশৃঙ্খলার 
বাপারে যারা মতান্ধ তাদের যুক্তি হবে, যদি বামপন্থীর! অথব! 

অগ্রবর্তা দল এইভাবে কাজ করে তাহলে নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গ হবে এবং 
সাংগঠনিক এক্য লোপ পাবে । ঝুটো বাস্তববাদীর! যুক্তি দেখাবে, 
অগ্রৰত্ণ দল এইভাবে কাজ করলে তারা নিজেদের আলাদা! করে 

(ফলবে এবং তার ফলে নিজেদের শক্তিহীন করবে আসলে তার 

পক্ষে উচিত হাবে সাধারণ কম্ীদের থেকে দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে পুথক 
করার চেষ্টা করা । 

প্রথম যুক্তি সম্পর্কে আমাদের জবাব, একতা ও নিয়মনিষ্ঠ। 
নিজেরাই লক্ষা নয়, তারা লক্ষ্যে পৌছনোল্প উপায়। তাদের মূল্য 
ততখানি যতখানি তার। কর্ম ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে আমাদের শক্তি- 

শালী করে। তারা যদি আমাদের নিক্কিয় করে রাখে তবে তার! 

শিরর্৫থক | দ্বিতীয় যুক্ত সম্পর্কে আমাদের জবাব, সচল কোন নীতি, 
গ্রহণ করার ফলে অগ্রবর্তা দলের পক্ষে সাধারণ কর্মীদের থেকে পৃথক 

হয়ে যাওয়ার যেমন সস্তাবন! থাকে; তেমনই সমানভাবে এও সম্ভব বে, 
সঙ্কটের মুখে দিধাগ্রস্ত রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাবে যখন সমস্ত 
কর্মোন্ঘম বিবশ হয়ে গেছে বামপন্থীদের তরফ থেকে ছুঃসাহসিক কোন 

ক্মপ্রয়াস সেই অচলাবস্থার অবসান ঘটাতে পারে, আগ্রহী ও উৎসাহী 
কর্মাদের কর্মের আবর্তে টেনে এনে দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে তার 



৭৮ কোন পথে? 

আগেকার অন্ু্গামীদের থেকে পৃথক করে দিতে পারে । নিয়মিত শুধু 
প্রচার চালিয়ে অথবা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় সংগ্রাম চালন৷ 

করে দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে পৃথক কর যাবে এই রকম ধারণ! কর। 
ভুল। একই রকম ভুল হবে এই ধারণা করা যে, জাতীয় ভিত্তিতে 
আন্দোলন আরম্ভ করার জন্যে বামপন্থীদের মুখাপেক্ষী হবার আগে 
আমাদের দক্ষিণপন্থীদের আলাদা করে ফেলতে হবে। আমাদের 
একথা কখনোই ভোল! উচিত হবে ন। যে, বিশেষ বিশেষ অর্বস্থায় 
বামপন্থীরা সচল কোন নীতিকে রূপ দেবার জন্যে প্রায় অন্ধকারে যদি 

ঝাপ দেয় তবেই দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে সবচেয়ে ভালোভাবে পৃথক 

কর! যেতে পারে ! এতে কিছু পরিমাণে অসমসাহসিকতা থাকতে 

পারে) তাই বলে তা যে গৌয়ারতমি হবে এমন কথা নয় | 

কিন্ত আমর কি করে বুঝতে পারব এই ধরনের ছঃসাহমিকতার 

ফলে দক্ষিণপন্থী বা বামপন্থী পৃথক হয়ে যাচ্ছে কি না? এই প্রকার 

প্রশ্নের জবাব দেওয়া! কঠিন । এটি প্রধানত রাজনৈতিক সঙ্ঞান, 

প্রজ্ঞার বিষয় । 
আজ আমাদের পক্ষে অনুমান করা সম্ভব, ১৯১৭ সালে লেনিনের 

অনমসাহসিকতা ব্যর্থ হলে তার পরিণামে কী ঘটত ? আমর? এ প্রশ্নও 

করতে পারি, ১৯১৬ সালের আইরিশ ছুঃসাহসীর। তাদের বেপরোয়। 
হঠকারিতার কলে রেড মন্ডাইট্ পার্টিকে বিধ্বস্ত করার ব্দলে যাঁদ 

নিজেদের রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটাত তাহলেই বা কী হত ? 
এই সঙ্গে বিবেচন। করুন, ১৯১৯ সালে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ, ত 

শুধু ব্যর্থ প্রয়াসই হয়নি, তা দেশকে জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্মীন্তিক 
ঘটনার পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল | এবং ১৯২৩ সালের হিটলারের মিউ- 

নিক অন্ডিযান, সার! জগতের কাছে এমনকি জার্মানদের নিজেদের 

কাছেও ঘ। হাস্তকর বলে মনে হয়েছিল ? রী 
মস্কো ডাবলিন, দিল্লী এবং মিউনিকের বিচিত্র দৃশ্টাবলীর মধো 

কোনই মিল নেই, কিন্ত এদের অন্তনিহিত নীতিকথাটি এক । গতায়ু 
নেতৃত্বকে পৃথুক করার কোন বাধাধরা রাস্তা নেই। প্রায়শই অগ্রবর্তী 
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দলের দিক থেকে হ্ঃসাহসিক পদক্ষেপ এই চরম অবস্থাকে ত্বরান্বিত 

করার পক্ষে অনিবার্ধ। এবং জীর্ণ নেতৃত্বকে আলাদা না করা গেলে 

প্রগতির পথে এগিয়ে বাওয়। কিছুতেই সম্ভব নয় | 

নবজাত ফরওয়ার্ড ব্লকের কাছে নয়ই জুলাই ছিল প্রকাণ্ড একটা 
বাধা । ব্লক যখন তার বাত্র! শুরু করার মুখে এইরকম বাধার সম্মুখীন 
হল তখন অনেকেই ব্লকের অকাল মৃত্যু আশঙ্কা করেছিল। কিন্ত 
আমর। ছিলাম আশাবাদী কারণ সাধারণের নাড়ির সঙ্গে আমাদের 
যোগ আছে । আমরা য। ভেবেছিলাম তাই সত্য বলে প্রমাণিত হল। 

সেই সঙ্কট উত্তীর্ণ হয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক আরও বেশী শক্তি ও নর্ধাদা নিয়ে 

বেরিয়ে এল । আমাদের সদস্যদের উপর পরবতা নিগ্রহ আমাদের 

সগ্রগতিকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। ব্লক পাকাপাঁকিভাবে রয়ে গেল 

এবং এরই মধ ভারতের গণজীবনে তা একটি প্রভাব হয়ে 

দিয়েছে । সেই প্রভাবকে আর অগ্রাহ্য করা চলবে না__-এমনকি 

ছি ফেণ্ড অফ ইগ্ডিয়া'ও পারবে না 

প্রথমেই আমরা! ঘোষণ!। করেছি যে, ফরওয়ার্ড ব্লক এতিহাসিক 
ও দন্দ-সংঘাতজনিত আবশ্যকতার ফল । বাস্তবিকই তা তাই। কিন্তু 
ফরওয়ার্ড ব্লক ভবিষ্যতেও যদি তার অন্তিহের ন্যায্যতা প্রতিপাদন 

'কক্সতে চায় তবে নীতি ও কাজের দিক থেকে তাকে অগ্রণী হতে হবে। 

এবং ফরওয়ার্ড ব্লক যর্দি অগ্রণী থাকতে পাবে, তবেই দেশের পক্ষে 

ঘখং তার পক্ষে মঙ্গল হবে। 



সঠিক পদ্থা 
২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯এ “ফবওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় । 

জীবনে এবং বিশেষ করে রাজনীতিতে দ্বিধার মনোভাবের মত্ত 
অনিষ্ঠকর ও বিপজ্জনক আর কিছু নেই। এই অস্থিরচিত্ততা যখন 

ধারকর! ভেখ নিয়ে বড়াই করে তখন সেই সম্ভাবনা আরও ধোশ। 
গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির মনোভাবের কথা 
বিবেচনা করা যাঁক। যুদ্ধনীতি সম্পর্কে মহাত্মা গান্গীর প্রাথমিক 
মনোভাব সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য, যদিও দেশের জনমতের সঙ্গে তা 

মেলে না৷ তিনি যুদ্ধের প্রশ্নে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে বিনাশর্তে সহ- 
যোগিত! করার সুপারিশ করেন ; কিন্তু কংগ্রেসের বারেবারে গৃহীত 

প্রস্তাব এবং বিশেষত ১৯৩৮এর হরিপুরা কংগ্রেসের প্রস্তাব এই 

স্থপারিশের একেবারে বিরোধী । কংগ্রেস ওয়াঞ্চিং কমিটি, যা একান্ত 

ভাবে মহাত্মার নির্দেশ মেনে চলে, বর্তমান সঙ্কটে কিন্তু ত। করতে 

সাহস করল ন।। তার বদলে, সুন্দর সুন্দর কথায় মোড়া দীর্ঘ এক 

প্রস্তাব গ্রহণ করে, যা পড়ে পাধ্ারণ লোকের মনে এই ধারণ! হয় 

যে কংগ্রেস যুদ্ধের জন্যে তৈরি হচ্ছে | অথচ তা এমন একট! মনকে 

কথার জালে আড়াল করে রেখেছে যে মন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চিত। 

এক মিটিং থেকে আরেক মিটিংয়ে কর্মিটি একটা না একট! অছিলায় 

চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ পিছিয়ে রাখছে। প্রথমে অর্থাৎ সেপ্টেম্বরে যখন 
সিদ্ধান্ত মূলতবী রাখে, তখন তারা ব্রিটিশ সরকারের কাছে তাদের 
যুদ্ধের কী উদ্দেশ্য সেই সঙ্গে ভারত সম্পর্কে তাদের নীতি কী তা 
জানতে চায়। কিন্তু বড়লাটের জবাব পাওয়ার পর, যে জবাবকে বল! 

যেতে পারে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির মুখে সরাসরি চপেটাঘাতের 
চেয়ে কম কিছু নয়, এই দীর্ঘসত্রতা বা দ্বিধান্ন সঙ্গত কোন কারণ নেই। 

গান্ধীবাদী অনেক নেতাই, তাদের মধ্যে প্রধান মাদ্রাজের প্রাক্তন 
প্রধানমন্ত্রী) বড়লাটের ঘোষণায় গভীর হতাশ। প্রকাশ করেছেন। 
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তাদের গভীর হতাশা থেকে বোঝা যায় প্রথমে তাদের আশার 

মনোভাব ছিল । কিন্ত আমাদের ভাবতে অবাক লাগে, কিসের ভরসায় 
তারা সরকারের কাছ থেকে অন্যরকম কিছু প্রত্যাশা! করেছিলেন । কী 

যে আসছে সে সম্পর্কে আমাদের দিক থেকে আমরা সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী 

করেছিলাম ; অতএব ব্রিটিশ সরকারের জবাব যখন জান! গেল তখন 

শব য় বা নৈরাশ্য কিছুতেই আমরা মুস্ধমান হইনি | 
অপ্রত্যাশিত আঘাতের যন্ত্রণায় কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি তৎপরতার 

সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস কেবিনেটগ্ুলিকে পদত্যাগ করার 

নির্দেশ দেয় । সেই সময়কার পরিবেশে সিদ্ধান্তটি যতদূর সম্ভব ভালই 
হয়েছিল, কিন্ত আমরা যাকে বিচক্ষণ কূটকৌশল বলে মনে করি এই 
সিদ্ধান্ত সেইমত হয়নি | পদত্যাগ না করে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের উচিত 
ছিল নিজ নিজ পদাধিকারে অধিষ্ঠিত থাকা, উচিত ছিল কংগ্রেস 

কার্যক্রমকে রূপায়িত করে চল! এবং তাদের যা ন্যাঘা কর্তব্য সেই 
কর্তব্য পালন করতে করতে পদচ্যূতি যেচে আনা । এই নীতি যদি 
অন্থুসরণ করা হত, তাহলে যে সময়ের মধ্যে শেষ মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত 
কর! হত সেই সময়ে জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা ফেটে পড়ার অবস্থায় 

পৌছত। 

এসব সত্বেও আমর! কংগ্রেস কেবিনেটগুলির পদত্যাগকে স্বাগত 

জানিয়েছিলাম, আশা! করেছিলাম এই পদত্যাগ অগ্রণী এক নীতির 
পথে প্রথম পদক্ষেপ বলে প্রতিপন্ন হবে। ব্রাজনীতির বাস্তবক্ষেত্রে 

ীড়িয়ে দাড়িয়ে পীয়তার! কষা বলে কিছু নেই। হয় এগিয়ে যেতে 
হবে কিংবা পিছিয়ে পড়তে হবে । স্বভাবত আমর! আশা করেছিলাম, 
মন্ত্রীরা আমাদের পথ থেকে একবার সরে গেলে নীচের থেকে চাপে 
পড়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সচল ও সবল এক নীতি গ্রহণ করতে 
বাধ্য হবে। 

জনগণের চাপ আছে ঠিকই, কিন্তু কমিটি, তার মধ্যে প্রাক্তন 
বামপন্থী নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও আছেন, মহাত্মার নেতৃত্বে 
মেই চাপকে এষাবৎ প্রতিহত করতে সমর্থ হয়েছে । আজ আর 

তু 



৮২ কোন পথে? 

কমিটির নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নেই-__তা। এখন মহাত্মা গান্ধীর ছায়ামাত্র, 
তার কাছে তা ন্বেচ্ছায় সব অধিকার সপে দিয়েছে । কিন্তু মহাতআ। গান্ধী 

আর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একচ্ছত্র নায়ক নন। এই মহান 

প্রতিষ্ঠানের কেবলমাত্র দক্ষিণপন্থীদের এবং কিছু কিছু প্রাক্তন বামপন্থী 

নেতার তিনি একচ্ছত্র নায়ক-__কারণ একথা সুনিশ্চিত যে বামপন্থীর। 

কখনও অন্ধের মত তার আদেশ মাথা পেতে নেবে না। 

কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি এযাবৎ কী করে জনগণের চাপ প্রতিহত 

করতে সমর্থ হয়েছে তা পরীক্ষা করে দেখলে বাস্তবিক অনেক কিছু 

জান। যায়। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াই মুলতবী রেখে তার! বাম- 

শক্তির বিরুদ্ধে, বিশেষ করে ফরওয়ার্ড ব্লকের বিকদ্ধে। নির্মম ও 

অবিরাম জেহাদ চালিয়ে চলেছে । আমাদের সামনে যে পথ ও কর্তব্য 

নিদিষ্ট আছে, এই উপায়ে সেদিক থেকে জনসাধারণের দৃষ্টিকে সরিয়ে 
আন। যায়। জনপাধারণকে বিভ্রান্ত করতে এবং তারপরে সংগ্রামে 

পথ থেকে তাদের ভয় দেখিয়ে হটিয়ে দিতে, সময় সময় নানারকম 
জুজু স্ষ্টি করা হয়েছে । যুদ্ধের আগে আমাদের বল! হয়োছল অগ্রণী 
হয়ে কিছু করা অসম্ভব, যেহেতু কংগ্রেসের ভিওনে হুণীতি রয়েছে 
এবং যেহেতু অগ্রণী হয়ে কোন আন্দোলন শুরু করলে তার ফলে 
হিংসার প্রাহূর্ভাৰ ঘটবে । গত সেপ্টেম্বর থেকে তার! নতুন করে ধুয়া 
ধরেছেন। এখন আমাদের বল৷ হচ্ছে, কংগ্রেস যদ “সত্যাগ্রহ? 

অভিযান শুরু করে, তার অনিবাধ পরিণতি হবে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গ।। 
সচল নীতি থেকে বিরত করবার জন্তে আরও কী নতুন যুক্তি আবিষ্কার 
করা হয় আমর! তার প্রতীক্ষা করছি। কংগ্রেস-নেতৃত্বের উপর-মহলে যে 

মর্মীস্তিক অবস্থা দেখা দিয়েছে তার জন্যে প্রধানত দায়ী সরকারী ক্ষমতা 

গ্রহণের অস্তকল হিসেবে নৈতিক অধঃপতন । এই নৈতিক অধঃপতন 
একেবারেই প্রত্যাশিত ছিল ন1। কে ভেবেছিল ষে যারা ভারতের 

স্বাধীনতার জন্যে বছরের পর বছর লড়াই করে এসেছেন, ধারা 

কারাজীবনের দারুণ কষ্ট অকাতরে সহা করে এসেছেন তারাও আমাদের 

ইতিহাসের এই সঙ্গীন সময়ে এইভাবে আমাদের নিরাশ করবেন? 



জঠিক পঙ্ছু। ৮৩ 

বামপন্থী শক্তির বিরুদ্ধে বখন জেহাদ চালানে। হচ্ছে, এ ধরনের 

নানা আতঙ্ক যখন তৈরি কর! হচ্ছে, কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি তখনও 
পর্ষস্ত নিজেদের মুখরক্ষা করতে কিন্ত ছাড়েনি । বামপন্থী বুলির যোগান 

দিতে কখনও কার্পণ্য করেনি এবং সর্ব! আশার বাণী শোনানো 

হয়েছে যে, কংগ্রেস শীঘ্রই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে । কয়েকটি প্রদেশ 
থেকে এবং বিশেষ করে প্রাক্তন মন্ত্রীদের মহল থেকে আমর যে খবর 

পাচ্ছি তাতে এই নব আশার কোন ভিত্তি পাওয়া যাচ্ছে না । চতুর্দিক 
থেকে কানাঘুষা শোন! যাচ্ছে কংগ্রেপী কেবিনেটগুলি আবার গদিতে 
বহাল হবে এবং সেই উদ্দেশ্যে পর্দার আড়ালে কথাবার্তাও চালানে। 

হচ্ছে । দেশের ধার। প্রগতিশীল, ধার! বৈপ্লবিক তাদের সঙ্গে কংগ্রেস 

ওয়াঞ্িং কমিটির এবং মহাত্মা গান্ধীর কোনই যোগ নেই-_এই 

অভিযোগ করা! খুবই কঠিন, তবু অনিচ্ছাসত্বেও আমাদের তা করতে 

হচ্ছে। 

এতিহাসিক ঘটন। হিসেবে এদেশে দক্ষিণ ও বামশক্তির মধ্যে 

দন্ব ও বিরোধ গুরুতপূর্ণ ও চিত্বাকর্ষক | আমাদের নেতৃত্বের উপরকার 
মহলে ক্ষমতার লোভ ভর করেছে- যে ক্ষমতা স্বাধীনতা থেকে আসে 

এ সে-ক্ষমত নয়, এ সেই ক্ষমতা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করার 

ফলে যে ক্ষমতা লাভ করা যায়। সুতরাং স্থযোগ দেখা দিলে দক্ষিণ- 
পশ্থীর। আপস করতে দ্বিধা করবেন না, কিন্তু জাতীয় সঙ্কট থাকা সত্বেও 
এবং সেই সন্কটে জাতীয় এঁক্যের প্রয়োজন থাকা সত্বেও বামশক্তির 

সঙ্গে বোঝাপড়া করার কথা তারা মনেও স্থান দেবেন না। এ হচ্ছে 

জঘন্যতম ক্ষমতার রাজনীতি বা কূটরাজনীতি । আমাদের সন্দেহ নেই, 
কংগ্রেসের ভিতরে দলগত ছন্বকে সামনে রেখে তার আড়ালে বরাবর 

সত্যিকার শ্রেণীসংগ্র্টাম চলে আসছে । 

সংগ্রাম এড়িয়ে বাবার জন্যে সর্বশেষ যে ধেশাকাটি বানানো হয়েছে 
এবং য। ঘথাকালে ভারতীয় জনগণের উপরে তাদের নিজেদের 

(নেতাদের সবচেয়ে বড় প্রতারণা বলে প্রমাণিত হবে, ,তা হচ্ছে 
'সাআাজ্যবারদদী সরকারের ছত্রতলে কন্প্টিটিউয়েপ্ট এসেম্রির 



৮৪ কোন পথে? 

( সাংবিধানিক পরিষদ ) প্রস্তাব । ইতিহাস ও রাজনীতি বিষয়ে 
আমরা কিছুটা মন দিয়ে পড়াশুনা করেছি এবং আমাদের মতে 
সাংবিধানিক পরিষদ; অবশ্য এই নাম যদি যথার্থ হয়ঃ কেবলমাত্র 
ক্ষমতা দখলের পরেই জন্ম নিতে পারে। যেমন, কংগ্রেস ব্রিটিশ 
সরকারের বিরুদ্ধে ভারতীয় সমস্যা নিয়ে যদি সংগ্রামে লিপ্ত হয় 
কংগ্রেপকে সবপ্রথমে জয়লাভ করতে হবে এবং ক্ষমতা আয়ত্তে আনার 

জন্য অস্থায়ী একটি সরকার গঠন করতে হবৰে। কেবলমাত্র এই রকম 

অস্থায়ী জাতীয় সরকারই ভারতের বিস্তারিত সংবিধান রচনা করার 
জন্যে কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্রি (সাংবিধানিক পরিষদ ) আহ্বান করতে 
পারে। কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি আপাতত যে এসেম্রির প্রস্তাব করছে 
তা সর্বদলীয় সম্মেলনের কিছুটা অভিজাত সংস্করণ হতে পারে কিং 

কখনই তা৷ কনস্টিটিউয়েপ্ট এসেম্রি (সাংবিধানিক পরিষদ ) নম্ব। এর 

পরিণাম হবে আইরিশ কন্ভেন্শনের মত | সেই কন্ভেন্শন ছিল 
_লয়েড জর্জের মস্তিকপ্রস্তত | এই ধরনের এসেম্রির সঙ্গে ভারতী; 
জনগণের কোনই সম্পর্ক থাকা উচিত নয়, যখন তার একমাত্র উদ্দেশ 
হবে আসল কর্তব্য থেকে আমাদের বিপথে চালিত করা; যেমন : ৯৩: 

ও ১৯৩৩ সালে হরিজন আন্দোলন করেছিল । 

আমাদের নিজেদের পথ সুস্পষ্ট । আমরা এখন আমাদে। 

আন্দোলনের সাত্্রাজ্যবাদ-বিরোধী পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি 

আমাদের পরবর্তা ধাপের জন্য যারা মনেপ্রাণে সাম্রাজ্যবাদ-বিত্রোধ 

তাদেন্র সবাইকে জড়ে। করতে হবে । আজকের সমস্যা শুধু কাগ্রেঃ 
ওয়াকিং কমিটিকে আন্দোলনের ক্ষেত্রে নামতে বাধ্য করা নয়। ত 

আমাদের করতেই হবে। ওই ব্যাপারে আমরা যদি সফল হ 
তাহলেও মহাত্মা গান্ধী যতদিন আমাদের কর্ণধার ততাদিন সব সম 

আরেক চৌরিচৌরা অথবা আরেক হনিজন আন্দোলন কিংব। আরেব 
গান্ধী-আরউইন চুক্তির আশঙ্ক। থাকবেই । এই বিপদের জন্গে আমাদে? 
আগে থাকতে তৈরি থাকতে হবে, বাতে যখন সে সময় আসবে আমর 

বেন তা সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করতে পার্িি। 



সঠিক পশ্ছ। ৮৫ 

সব সময়ের জন্তে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ 

করুক-_-ত্বাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই । কিন্তু নেত। হলে তাকে 
নেতৃত্ব দিতে হবে । নৈরাশ্যেত্র মধ্যেও আমরা এখনও আশা করছি 
কমিটি শীঘ্রই আন্দোলনের পথে পা! বাড়াবে । যদি ভার! তা না করেন, 
আমাদের করতে হবে ! আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ধিনিই নেতৃত্ব দিন, 
জনসাধারণ তাকে অন্থসরণ করবে । 

__ সাআাজ্যবাদের অবসানে আমাদের আন্দোলনের সমাজতান্ত্রিক 
পর্ব শুরু হবে । যারা ক্ষমতা জিনে নিয়ে আসবে তাদেরই সংগ্রাম- 

পরবর্তাঁ পুনর্গঠনের কাজের দায়িত্ব নিতে হবে । 
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৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯এ “ফরওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়। 

সাধারণ সরল লোক যার৷ রাজনীতি বিশেষ বোঝে না, সাধারণত 

বিশ্বাস করে, যে-বীর অনেক যুদ্ধ জয় করেছে শেষ পর্যস্ত সে জয় 
করেই যাবে । কদাচিৎ সে মনে রাখে আউস্টারলিট্স্-এর বিজয় 

ওয়াটারলুর বিপর্যয়ে শেষ হতে পারে । এই রকম মর্মান্তিক পরিণতি 
সত্যি যখন ঘটে, বিস্ময়ে সে হতবাক হয়ে যায়| যাকে ঈশ্বর বলে 

জেনে এসেছি আমলে সে যে কাদার ঢেল৷ ছাড়া কিছু নয়-__-এই 

আবিষ্কার সর্বদাই বেদনাদায়ক । এই আবিষ্কার একবার কর। হলে, 

জনচিত্ত রাগে হতাশায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং প্রাক্তন ঈশ্বরকে 
নির্মমভাবে অস্বীকার করে | এইভাবে স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানাজিকে 
-_এককালে যিনি “সারেপ্ডার-নট্ ব্যানাজা” ( অর্থাৎ যে ব্যানাজাঁ 
মাথা! নত করেন ন ) বলে পরিচিত ছিলেন এবং যিনি ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদের অন্যতম জনক ছিলেন- তীর প্রাক্তন ভক্তরা-__তার 
নিজের দেশবাসীর তাকে বর্জন করে । | 

এই থেকে যদি সিদ্ধান্ত নেওয়। হয় যে জনসাধারণ অকৃতজ্ঞ বা 

সাধারণের স্মৃতি স্বল্পস্থায়ী, তা সঙ্গতও হবে না, তাতে ম্যায়বিচারও 
ক্ষুণ্ন হবে । এতে শুধু এইটুকু বোঝায়, কোন নেতার অতীতের দেশ- 

সেবার জন্তা কোন জাতি যেমন তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে এবং মেই 
কারণে তাকে ভালও বাসতে পারে, তেমনই সেই জাতি কেবলমাত্র 
ততদিনই তাকে অনুসরণ করে যতদ্দিন সে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে 

দেশবাসীর পুরোভাগে এগিয়ে চলে । অতীতের ছঃখভোগ ও আত্মত্যাগ 

কখনওই সকল অবস্থায় ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের ছাড়পত্র হতে পারে না। 
যে সকল জাতি জীবস্ত ও প্রগতিশীল তাদের মধ্যে পুরনোর সঙ্গে 

নতুনের যোগন্থত্র থাকে। যারা নতুন আসছে তারা কোন বাধার 
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সম্মুধীন না হয়ে প্রাচীনদের অভিজ্ঞতা ও দূরদশিতার শরিক হতে 
পারে | অপরপক্ষে যার তরুণ এবং তরুণ বলেই স্বভাবত প্রগতিশীল ও 

বৈপ্লবিক তার তাদের গতিম্তি জলাঞ্তলি না দিয়ে পকুকেশ বুদ্ধদের 

কাছ থেকে উপদেশ ও পথনির্দেশ নিয়ে থাকে । প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লর্ড 

বল্ডউইন যখন বশ ও ক্ষমতার সর্োচ্চশিখরে তখনই তিনি পদত্যাগ 

করেন এবং সেই থেকে বেশ কিছুট। নির্জনতায় জীবনযাপন করছেন | 

তিনি আর প্রতিবন্ধী নন, কিন্ত প্রবীণ রাষ্ট্রনীতিবিদ হিসাবে এখনও 
তার প্রচণ্ড প্রভাব, এমনকি, রাজসিংহাসনের পিছনকার শক্তি 

হিসাবেও তাকে গণা করা যেতে পারে । 

যে জাতিকে গোলামিদশীয় রাখা হয়েছে কিংবা যে জাতির মনো- 

বৃন্তিতে গোলামি রয়ে গেছে, তাদের কথা আলাদা । নেতারা একবার 

মর্চে উঠলে হল, স্বেস্ছার অবসর নিতে তাঁদের আর মন চায় না। 

তাদের টেনে নামাতে হয় যেমন স্যার স্থরেন্দ্রনাথকে নামাতে হয়েছিল, 

পবং এই কাজটা সত্যিই বেদনাদায়ক । এই সব দেশে লোকেরা 

অন্ধভাবে বীরপুজ৷ করতে একটু বেশীমাত্রায় উদ্গ্রীব এবং তাদের 

মোহভঙ্গ হতে অন্য দেশের থেকে কিছু বেশী সময় লাগে। কিন্ত 
কোথাও ছুঃসময়কে অনির্দিষ্টভাবে পিছিয়ে রাখা যায় ন1। কাল পুর্ণ 

হলে উলঙ্গ সত্য যুখোস খসিয়ে শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসে । 
বর্তম।ন ক্ষেত্রে বিমুগ্ধ কৃতজ্ঞ ও আবেগপ্রবণ এক জাতির পক্ষে 

বিশ্বাম কর সত্যি খুবই কঠিন যে, ছুই যুগ ধরে যাদের হাতে নেতৃত্ব 

রয়েছে, কম-বেশি সাফলোর সঙ্গে ধারা অনেক লড়াই লড়ে এসেছেন 

এবং জীবনপথে অনেক ঝড়ঝঞ্ঝী নিঃশঙ্কভাবে অতিক্রম করেছেন, চরম 

মুহূর্ত খন সমাগত তারা তখন আমাদের নিরাশ করবেন । কিন্ত এই 

সিদ্ধান্ত ছাড়া অন্ত কোন সিদ্ধান্ত কি আমাদের পক্ষে নেওয়া সম্ভব ? 

গত বছর থেকে ,বানেবারে সাবধান করে দেওয়া সত্বেও আমাদের 

এই নেতৃমগ্ডলী আমন্ন ঘটনা! সন্নিবেশের জন্য প্রস্ত হতে বিন্দুমাত্র 
নচেষ্ট হননি । তার বদলে তারা আমাদের বিদ্রুপ করেছেন । ত্রিপুরি 

কংগ্রেসে তার! দেশের স্বার্থের দিকে দৃকপাত করার চেয়ে আমাদের 
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উপর প্রতিশোধ নিতে এবং লুপ্ত মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে অনেক 
বেশি উৎসুক ছিলেন । তাদেরই কীতি বলতে হবে বে আজকের জগতে 

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একমাত্র মুখ্য রাজনৈতিক সংগঠনধার! সমাসন্ন 
আন্তর্জাতিক সঙ্কটে প্রস্তুত হওয়! থেকে স্বেচ্ছায় বিরত থেকেছেন । 

এ তো মাত্র অভিযোগের শুরু । সেপ্টেম্বর মাসে সত্যিই যখন 
ছর্যোগ দেখা দিল তখন তারা কিরকম আচরণ করেন ? ১৯৩৮-এর 

হরিপুরা কংগ্রেসের এবং ১৯৩৯-এর ত্রিপুরি কংগ্রেসের অস্বস্তিকর 
প্রস্তাবগুলিকে নীরবে এবং বিনা ভণিতায় ধামাচাপা দেওয়া হয়। 

আমাদের বল! হয় কংগ্রেমের সর্বোচ্চ কর্মকর্তারা ভেবে দেখতে শুরু 

করেছেন। কিন্তু ভেবে দেখার ছিল কি? ১৯২৭ সাল থেকে যুদ্ধসঙ্কট 
নিয়ে কংগ্রেম অনেক চিন্তা করেছে এবং পর পর নান। প্রস্তাবে তার 

সিদ্ধান্ত বিধৃত হয়েছে। নতুন করে ভেবে দেখার কিছুই ছিল না 
যা! বাকি ছিল ত! হচ্ছে, ইতিপূর্বে গৃহীত এবং বারেবারে বিঘোধিত 
প্রস্তাবকে কার্ধকর করা। কিন্ত আসল প্রশ্রকে এড়াবার জন্য সব 

রকমের ফিকির-ফনন্দির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। 

অগ্রণী নীতি গ্রহণের বিপক্ষে অনবগ্ধ ছুটি যুক্তির সঙ্গে গত 
সেপ্টেম্বর থেকে তৃতীয় আরও একটি যুক্তি যোগ কর! হয়েছে, যথা : 

সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কলে হিন্দু-যুনলিম দাঙ্গা দেখা দেবে | এটা 
শুধু ফন্দি নয়, রীতিমত অসৎ কন্দি। সেপ্টেম্বরে পাঞ্জাবের মজূলস্ই- 
অহরর তাদের আন্দোলন শুরু করার পর থেকে কী ঘটেছে? তাছাড়। 

দৃড়ৃতকারীরা এখানে-সেখানে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ যদি স্থষ্টিই 
করে, তাতে কী আসে যায় ? এইরকম বিক্ষিপ্ত দাঙ্গা কি ১৯২১-এ। 

১৯০-এ এবং ১৯৩২-এ হয়নি ? এই যুক্তিকে যদি চ্যালেঞ্জ'না কর! 

হয়, তাহলে অগ্রণী যে কোন আন্দোলনকে পণ্ড করার জন্তে তা সব 

সময় আমাদের উপর প্রয়োগ কর! হবে। ৃ 

সেপ্টেম্বর থেকে সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার বা ঘটেছে তা হচ্ছে 

স্বরাজ্দের দাবিকে কার্যত বর্জন এবং তার জায়গায় গোপনে তথাকথিত 
কন্স্টিটিউয়েন্ট এসেম্রির দাবি আমদানি করা । নীচে থেকে জন- 
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সাধারণের চাপকে প্রতিহত করার জন্য কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড স্বরাজের 

মুখ্য প্রসঙ্গট! এড়িয়ে গিয়ে ঝুটো! একটা বিষয় আমদানি করেছে । 
গত সংখ্যায় আমরা কন্স্টিটিউয়েপ্ট এসেম্রির এই প্রস্তাব পরীক্ষা 

করে দেখিয়েছি যে। কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি এখন যা দাবি করছে 
তা মোটেই কন্স্টিটিউয়েপ্ট এসেম্ব্রি নয়। সাআাজ্যবাদী সরকারের 
আওতায় এই ধরনের এসেম্ক্রি মিলিত হতে পারে ন1। লড়াইয়ের 
সফল্যের পর জাতীয় সরকারের বা সাময়িক কোন জাতীয় সরকারের 
হাতে ক্ষমতা হস্তাস্তরিত হলে তখনই কেবল এই রকম এসেম্র্রি তলব 
কর। যেতে পারে। কংগ্রেদ হাইকম্যাণ্ড জাতীয় দাবিকে ছেঁটে দিয়েছে 
যেহেতু তার ফলে সংগ্রাম এড়ানো যায় এবং যেহেতু গ্রেটব্রিটেনে 
তাদের উপদেষ্টারা বলেছে যে, এই প্রকার দাবি পুরণ হবার বথেষ্ট 

সম্ভবনা আছে। 

আমর] কেবল কামন। ও প্রার্থনা করতে পারি ঘষে, এই দাবি বেন 

ব্রিটিশ সরকার পূরণ না! করে, কারণ যদি তা করে তাহলে কংগ্রেস 
নিজের সর্বনাশে পা! বাড়াবে । ভাগ্য ভাল যে, ওয়াকিং কমিটি পৃথক 
নিরাচকমগ্ডুলী মেনে নিয়েছে। এর ফলে প্রস্তাবিত কন্প্টিটিউয়েপ্ট 
এসেম্রির গঠন এমনই হবে যে তা সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির যুদ্ধক্ষেত্রে 

পরিণত হতে দেরি লাগবে না। শেষ পর্যস্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে তা 
ভেঙে যাবে এবং ভারতের যার! শত্রু তারা এই বিয়োগাস্ত নাটকের 
আসল প্রণেত৷ কংগ্রেসকে আঙুল দিয়ে দেখাবে । 

উক্ত কন্স্টিটিউয়েন্ট এসেম্রি বদি সংবিধান রচনা! করতে সমর্থও 
হয় তাহলে ভারতকে সেই সংবিধান ন1 দেবার পক্ষে ব্রিটিশ সরকার 
কোন-না-কোন অছিলা! বা যুক্তির আশ্রয় সব সময়েই নিতে পারে । 
তাই-ই হবে যদ্দি ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক হুর্যোগ কেটে যায়| আমরা 
ভেবে অবাক হচ্ছি, আমাদের প্রবীণ নেতাদের এটুকু খেয়ালে আসছে 
ন। যে, সংবিধান রচন। করতে বসার আগে তা করবার অধিকার 
প্রথমে তাদের অর্জন কর দরকার | আমাদের জিজ্ঞান্ত তার] কি 
সেই অধিকার অর্জন করেছেন ? না। করেননি । সেই জন্যই আমরা! 



৯০ কোন পথে 

বলছি, যথার্থ কন্প্টিটিউয়েপ্ট এসেম্র্রি একমাত্র জাতীয় সরকার বৰ 
সাময়িক জাতীয় সরকারই তলব করতে পারে । 

একটি ব্যাপার আমরা বুঝতে পারছি না৷ যদি আমাদের নেতারা 
আন্দোলনে নামতে না চান, বড় বড় কথা তার! বলে চলেছেন 

কেন? তাদের দিক থেকে অনেক বেশী সততা প্রকাশ পেত বদি 
তারা মহাত্ম। গান্ধীর নেতৃত্ব, যতই তা ভুল হোক, মেনে চলতেন। 
লম্বা লম্বা প্রস্তাব, বামপস্থার আমেজ আসে এইরকম গালভরা কথার 
তুবড়ি, শূন্যগর্ভ বাক্যজাল? মাঝে মাঝে মারমুখো৷ আন্ফীলন, নতুন 
এক জাগতিক বাবস্থার ঘন ঘন উল্লেখ, যে ব্যবস্থাকে লড়াই করে 

আনার দরকার নেই, যা আকাশ থেকে পড়বে--বাইরে থেকে বিনা 
আঘাতেই সাম্রাজ্যবাদ তার নিজের ভারে আপনি ভেঙে পড়বে-_- 

আমর! যাকে কেরেন্সকি-কৌশল বলে জানি এই সব তার সঙ্গে সুন্দর 
খাপ খায়-_কিন্ত বাস্তব রাজনীতির যে দাবি এতে ত! মেটানো 

যায় না। কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলি পদত্যাগ করার পর পরই কংগ্রেস 
হাইকমাণ্ডের নিজন্ব মুখপত্র ঘোষণা করে, যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হবার 
সময় এসেছে । তারপর এই রকম অনেক সময়ই এল গেল কিন্তু আজ 
পর্যন্ত কিছুই ঘটতে দেখা গেল না । সাংগঠনিক মুখপত্র যখন যুদ্ধের 
জন্য তোড়জোড় চালাচ্ছে তখন কোন কোন প্রদেশে “যুদ্ধ পরিষদ" 

গঠিত হয়েছে । আমাদের খবর এই যে, এই যুদ্ধপরিষদগুলি তাদের 
কমাগ্ডারদের নিযে এখন ম্থৃতো কাটতে ব্যস্ত। কংগ্রেস ওয়াকিং 
কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের স্তুতে! কাটতে হবে এবং সুতো 
কাটতে কাটতে আমাদের ব্বরাজে পৌছতে হবে । আমাদের হাতে 
এন্কম 'একটা অমোঘ অস্ত্র থাকতে কন্স্টিটিউয়েন্ট এসেম্রি একেবারে 
অবান্তর বলে মনে হয়। 

কিন্তু এইসব ছলচাতুরি, কথার কারচুপি কিসের জন্য ? কংগ্রেস 
হাইকম্যাণ্ডের সত্যাগ্রহের জেনারেলিসিমোর সত্যি-সত্যি কা হয়েছে? 
স্বরাজে পৌছবার সোজা ব্রাস্তাটা এড়াবার জন্ত কেন তারা আকাশ- 
পাতাল তোলপাড় করছেন ? 



নেভাদের ভুল নেতৃত্ব ৯১ 

তাদের ভয়, যদি সংগ্রাম শুরু করা হয় এবং যখন তা হবে, সেই 

সংগ্রামের নেতৃত্ব তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। নতুন নতুন শক্তির, 
নতুন সৰ কর্মীর আবির্ভাব ঘটবে এবং তারা কংগ্রেসের সংগঠন ও 
নেতৃত্ব হুই-ই দখল করে নিতে পারে | সেই জন্য যেনতেনপ্রকারেণ 
সংগ্রাম এড়িয়ে চল-_যতটুকু ক্ষমতা ইতিমধ্যে অর্জন কর! গেছে সেই- 
টকুই বজায় রাখার চেষ্টা কর এবং গোপন সলাপরামর্শ ও দরকষাকষি 
করে পার তো আরও কিছু আদায় করে নাও । ইতিমধ্যে বাম- 

পন্থীদের দমন করতে তোমার সাধ্যে যা পার তাই করে যাও। 

সাআজ্যবাদের সঙ্গে একদিন না একদিন আপসে আসা যেতে পারে । 

কিন্তু বামপন্থীর সঙ্গে লড়াই শেষ পর্ষস্ত চালিয়ে যেতেই হবে। 
এই আপাত অসঙ্গতির__বামপন্থীর বিরুদ্ধেঃ বিশেষ ' করে 

ফরওয়ার্ড ব্রকের বিরুদ্ধে এই প্রতিহিংসার, কী ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, 

যখন আমরা প্রথম পর্যায়ের এক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলেছি এবং 

নেতারা নিজেরাই জাতীয় একোর জন্যে বারেবারে আবেদন করে 
চলেছেন ? বামপন্থীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক বাবস্থা প্রত্যাহারের 
বিকদ্ধে অসংখ্য আবেদন, এবং বিশেষ করে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের মত ব্যক্তির কাছ থেকে আবেদনও বিন! ভণিতায় প্রত্যাখ্যান 
করার কী কারণ থাকতে পারে ? হয়তো এর কারণ কী, আমরা বলতে 

পারি। এই হচ্ছে কুটরাজনীতি; এখানে আবেগ বা মানবতার কোন 
স্থান নেই । কংগ্রেসের ভিতরকার আপাত দলীয় দ্বন্দের অন্তরালে 

ভিতরে ভিতরে সব সময় শ্রেনীসংগ্রাম চলেছে । এবং যেখানেই শ্রেণী- 
সংগ্রাম সেখানেই নির্মমতা__সত্য ও অহিংসা সত্তেও । 

আমাদের দেশবাসীর বিরাট এক অংশ এখনও মনে করে, 
কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি এবং মহাত্মা! গান্ধী নিরাশ করবেন না। তাদের 

সঙ্গে আমাদেরও বলতে ইচ্ছা করে-_তথাস্তব। কিন্তু এই ভাবনা কি 
নিতান্তই আমাদের মনের ইচ্ছা নয়? আমাদের বল! হচ্ছে মহাত্মাজী 
ওয়াফিং কমিটির পরবর্তাঁ বৈঠকে একটা ফরমুল! তৈরি করবেন (সম্ভবত 
লবণ সত্যাগ্রহের মত একটা ম্যাজিক করমুল1) এবং মার্চ মাসে রামগড়ে 



৯২ কোন পথে? 

গ্রেসের পরব্তাঁ যে অধিবেশন বসবে সেখানে তিনি এই করমুলা 
পেশ করবেন । ইতিমধ্যে রামগড় কংগ্রেসের প্রস্ততিপবৰ হিসেবে 

কংগ্রেসী নির্বাচন চলতে থাকবে । অতএব, মার্চ মাসের শেষ পর্যস্ত 

হাইকম্যাণ্ডের কার্যক্রম স্থির হয়ে আছে। অস্তর্বতাঁ এই সময়ে জনগণকে 
কষে সুতো কেটে যেতে হবে এবং কংগ্রেস নিরাচনের প্রাক্কালে যথা- 

রীতি ঝগড়াবিবাদ চালাতে হবে। সংগ্রামী আন্দোলনের পক্ষে চমৎকার 

প্রস্তৃতি। 
আমাদের বক্তব্য শেষ করার আগে একটি কথা বলতে চাই । প্রবীণ 

নেতার! যদি মনে করেন, সংগ্রাম না করে তারা তাদের বর্তমান 

প্রতিষ্ঠা বজায় রাখবেন, ভারা তবে ভূল করবেন । আসলে, বর্তমান 
সঙ্কটে সাহসের সঙ্গে তারা এগিয়ে গেলে তাদের প্রতিষ্ঠার যতটা না 

ক্ষতি হবে; তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি হবে তা না করলে। 

আমাদের কথ! বলতে গেলে, আমাদের পথ ঠিক আছে-_যাই হোক না 
কেন, আমাদের সে পথে যেতেই হবে। স্বাধীনতার পথ পুষ্প বিছানো 
নয়। এ পথ কণ্টকাকীর্ণ, কিন্তু পথের শেষে ক্রাস্ত পথিকের জন্য 
প্রতীক্ষা করছে পূর্ণ বিকশিত স্বাধীনতার গোলাপ। অতএব এগিয়ে 
চল, নিরবধি এগিয়ে চল। 



পর্ব ৩য় 

১৯৪০ 





ভারতের ছাত্রসমাজের প্রতি 

১৯৪০ সালের জান্গয়ারি মাসে দিলীতে অনুষ্ঠিত সারাভারত ছাত্র সম্মেলনে 

সভাপতির ভাষণ । 

কমরেডগণ। 

কোন কনফারেন্সের প্রেসিডেন্টের পক্ষে এ একটা রীতি হযে 

দাড়িয়েছে যে তার বক্তৃতার ভূমিকা! হিসেবে বলতে হবে, কনফারেন্স 
অত্যন্ত সঙ্কটময় এক পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে | কিন্ত আজ যদি 

আমি ওই কথ! ব্যবহার করি, রীতির দিকে তাকিয়ে আমি সেই ভাষা 

বাবহার করব না। লঘুমন নিয়ে যদি তোমরা! আমাকে তলব না করে 
থাক__ আমার দৃঢ় বিশ্বাস তোমর। তা করনি__তাহলে নিঃসন্দেহে 
তোমরা আমাকে বিরাট এক সম্মানে ভূষিত করেছ। সম্মানের কথা 
ছাড়াও, এই উপলক্ষে আমার প্রতি তোমাদের যে আস্থা যে 

ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে তা আমি গভীরভাবে অনুভব করছি । 

তোমাদের ভাকে সাড়া দিতে আজ আমি তোমাদের মধ্যে এসেছি 

এবং তোমাদের প্রেসিডেন্ট হবার জন্য আমাকে নির্বাচন করে 

আমাকে যে সম্মান দেখিয়েছ তার জন্য তোমাদের আমি আস্তন্বিক 

ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 

নববধের প্রারস্ভতে উৎকষ্টিত প্রত্যাশায় আমর! সকলে ছ্রুহ্বর বক্ষে 

মিপিত হয়েছি । আজ সব সমস্তার চরম সমস্যা, ভারতীয় জনগণের 
উপর আজ যে সঙ্কট এসে পড়েছে, কীভাবে তারা তার সম্মুখীন হবে। 
সাধারণ যে ছাত্র স্বাভাবিক অবস্থায় তার শিক্ষায়তনের চার দেয়ালের 
বাইরে না তাকাজ্েও পারে; তাকেও তার বইপত্র, তার নিজস্ব সব 
সমস্যা আপাতত সরিয়ে রেখে সেই সঙ্কট এবং সেই সঙ্কটের সঙ্গে তার 

কী সম্পর্ক তাই নিয়ে চিন্তা করতে বাধ্য হতে হচ্ছে। তোমরা জান, 
বিদেশে এইরকম আপতকালীন জরুরী অবস্থায় বিশ্ববিভলয়গুলিকে 



৯৬ কোন পথে? 

বন্ধ করে দিয়ে সমগ্র ছাত্রসমাজকে কুচকাওয়াজ করতে পাঠানোর 
রীতি আছে এবং সেই রীতি পালনও কর! হয়। ভারতে আমাদের 

ছাত্রদের এখন করণীয় কী? 
১৯২৭ সাল থেকে দিগন্তে আসন্ন যুদ্ধের ঘনঘটা সমানে রয়েছে। 

বছরের পর ব্ছর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এ সম্পর্কে ইতিকর্তব্য কী 

তা ভেবেছে এবং তাদের সিদ্ধান্ত পর পর প্রস্তাবে বিধৃত হয়েছে । শেষ 

প্রস্তাবটি, যেটি এখন এঁতিহাসিক প্রস্তাব হয়ে দাড়িয়েছে, ১৯৩৮-এর 

ফেব্রুয়ারিতে হরিপুরা কংগ্রেসে গৃহীত হয়। সাধারণের মনে স্বাভাবিক 

প্রত্যাশ। ছিল যে, আশক্কিত সঙ্কট যখনই দেখা দেবে তখনই হরিপুরা 

প্রস্তাবটি কারধকর করা হবে। 

কিন্তু তা হয়নি । গত চার মাস ধরে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি চিন্তা 

করে চলেছে | আসলে কিন্তু চিন্তা করার কিছুই নেই। এবং আরও 

ভাবনা-চিস্তা করার প্রয়োজন যর্দি থাকত, তবে গত সেপ্টেম্বর মাসে 

আসন্ন পরিস্থিতির জন্তে কংগ্রেসকে পূর্বাহে তৈরি হবার কথ! বলে বলে 

আমাদের যখন গলা ভেঙে যাচ্ছিল,তার আগেই ভাবন।-চিস্তা শুরু করে 

শেষ করে দেওয়া যেত । আঞ্জ এই কংগ্রেসই ছুনিয়ার একমাত্র মুখা 

রাজনৈতিক সংগঠন ঘা সঙ্কটের সম্মুখীন হবার মত প্রয়োজনীয় কোন 

আয়োজন করেনি, এবং এ তো প্রবীণ নেতাদেরই দয়ায়, এর থেকে কি 

প্রমাণ হয় না, রাষ্ট্রনীতিজ্ঞানে প্রবীণ নেতার। দেউলিয়া হয়ে গেছে ? 

আঙ্গকের ঘনঘটায় আশার আলো! এই যে, কংগ্রেস নেতার। যখন 

কী করবেন না করবেন ভাবছেন, পাঞ্জাবের মজলিসই-অহরর তখন 

কাজের কাজ করে চলেছে | তা সত্বেও এমন লোক আছে__এবং তারা 

সবাই বাড়িতে বসে আরাম করেন- ধার! ভারতীয় মুসলমান সমাজের 

হ্বাজাত্যবোধ সম্বন্ধে বক্রোক্তি-করতে কোনরকম দ্বিধা! করেন না! । 

গত বারে মাস ধরে কিংবা তারও বেশি সময় আসন্ন সঙ্কট সম্পর্কে 

আমরা যা কিছু বলেছি সবই অবাস্তর বলে উড়িয়ে দেওয়া হুয়েছে। 

আমরা চরমপত্র দেওয়ার কথা বলেছি, বলেছিলাম পূর্বাহথে গ্রস্তৎ 
থাকতে | ১৯৩৯-এর মার্চ মাসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অরিপুরি 



ভারতের ছাত্রসমাজের প্রতি ৯৭ 

সধিবেশনে আমাদের কথাকে তাচ্ছিলা ও বিজ্রপ করা হয়েছে । 

গামাদের জোষ্ঠর। জরুরী জাতীয় সমশ্যগুলি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা 
চরার চেয়ে তাদের কাছে ঘা হত গৌরব তা পুনরুদ্ধারের জন্য তারা 
বশীমাত্রায় ব্যাকুল হয়েছিলেন । এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, 
তাদের কাছ থেকে যা' প্রত্যাশিত ছিল সেইমত তীর! ত্রিপুরিতে দেশের 

বার্থ ঠিকমত দেখতে পারেননি অথবা অবস্থা অনুযায়ী সমুচিত ব্যবস্থা 

গ্রহণ করেননি । দেশের মর্যাদা! ও স্বার্থের উপরে তারা নিজেদের 

ঘার্থ ও মর্ধাদাকে স্থান দিয়েছিলেন । 

প্রসঙ্গত ধার! ত্রপুরিতে আমাদের লক্ষা করে হেসেছিলেন তাদের 
গাসরা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে কংশ্রেস 

ওয়াকিং কমিটি ষে প্রস্তাব পাস করেছিল কার্ধত তা চরমপাত্র ছিল কি 
ন।। তবে আমাদের পক্ষে কীই ব। পার্খকা হত ঘদি গত মার্চ মাসে 

চরমপত্রটি দেওয়া ভত। 

গত সেন্টেম্বর মাসের আগে জাতীয় সংগ্রাম শুক করার দাবি 

প্রতহত করার জন্বা মাতা গান্ধী এবং তার অন্রগামীর। ছুটি অনবদ্য 

ঘুক্তর দোহাই দিতেন । প্রথমত, কংগ্রেসের সাধারণ কমাদের পর্যায়ে 

ঠন1+৩ দেখ। দিয়োছে এবং দ্বিতীয়ত, সতা।গ্রহ আন্দোলন শুক করলে 
তার পরিণামে ভিংস।ব প্রাহুতাব হবে | সেপ্টেম্বর মাস খেকে তাদের 

মাথায় 'একট! নতুন যুক্তি খেলেছে এবং আগের ছুটির সঙ্কে এটিও যোগ 
কর! হয়েছে । এটি হল হিন্টু-মুসলমানদের মধো গোলযোগ বাধবার 
আশঙ্কা । 'আগে আগে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ এখানে-সেখানে 

হয়েছে, ঠিকই, কিন্তু লক্ষাপথে আমাদের যাত্রা থেকে আমাদের বিরত 
করার অছিলারূপে কখনও তা বাবহার কর! হয়নি । ভবিষ্যতে আমাদের 
জ্যে্টরা আর কী যুক্তি আবিষ্কার করেন দেখা যাক । 

শিশ্চয় একথ। বল যেতে পারে যে, সেপ্টেম্বর মাস থেকে কংগ্রেস 
ওয়[কিং কমিটি চুপচাপ বসে নেই | গরম গরম কথার লম্বা লম্বা প্রস্তাব 
গৃহীত হয়েছে এবং ভার চেয়েও বড় কথা, আটটি প্রদেশ থেকে কংগ্রেসী 
মন্ত্রিসভা তুলে নেওয়া হয়েছে । কয়েকটি প্রদেশে যুদ্ধপরিষদ গঠন করা 

৭ 



৯১৮ কোন পথে? 

হয়েছে এবং ম্বেস্ডাসেবকদের ক্যাম্প ও স্বেচ্ছাসেবকদের সংগঠনের 
কথাও চলেছে । এ সবই ঠিক । কিন্তু একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মুখ 

থেকে তিন মাসের ছুটি সম্পর্কে এ সব কী কথা শোন1 যাচ্ছে? 
চারদিকে এরকম কানাঘুষা কেন যে; কংগ্রেসী মন্ত্রীর! শীপ্ই আবার 
সরকারী দপ্তরে ফিরে আসছে ? সাধারণ লোক সভাবতই বিমুঢ় এবং কী 
করৰে ঠিক পাচ্ছে না । এবং এই বিমূঢ়তাকে চরম বিভ্রান্তিকর করতে 
বুদ্ধ পরিষদ'গুলিকে স্থৃতো! কাটবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে৷ আমাদের 
কাছ থেকে এখন আশা কর! হচ্ছে, স্থুতে! কাটতে কাটতে আমরা 

স্বরাজে পৌছিয়ে যাব, কিন্তু কী করে আমর! মহাত্মা গান্ধীর এই 
'যাহ্মন্ত্রের অবার্থ শক্তি সম্পর্কে স্নিশ্চিত হই ঘখন আমর! জানি, 

এক শতাব্দী পৃবে ভারতের জনসাপারণ যখন খাদি ও চরকা ছাড়। 
আর কিছু জানত ন!; তখনই তারা বিদেশী শক্তির পদানত হয়েছিল । 

না, এবারে সোজানুজি কথা বলার সময় এসেছে । সময় এসেছে 
জনসাধারণকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়ার মে, স্থুতো৷ কেটে স্বর।জ 
অর্জন করার ধারণা অসার কল্পন। ছাড়া কিছু নয়। আমাদের জাত 

অর্নীতিতে চরকার একটা স্থান আছে, কিন্ত তাকে আমাদের জাতীয় 

সংগ্রামের একটা পন্ধতি হিসাবে উন্নীত কর! ঠিক নয়। এবং স্বাদীনতী- 

দিবসের শপথের মধ্যে চরকা! কাটা ইত্যাদি সম্পকে উক্তি অন্তর্ভৃত্ত 
করে সেই শপথকে যেন হেয় করা ন] হয়। 

খোলাখুলি বলতে কি, ঘুদ্ধে গ্রেটব্রিটেনকে বিনা শর্তে সমন 
করার জন্য মহান্না গান্ধী যে সুস্পষ্ট নেতৃহ দিচ্ছেন। নাতির দিক থেকে 

তা মতই ভুল হোক, সেই নেতহকে অন্রসরণ কর!। বিভ্রাঞ্কিকর চিন্তার 

আশ্রর নেওয়া অথবা! লক্ষ্যহীন আকার্বাকা পথে ঘুরে মরার চেয়ে 
আনেক বেশী সততাসম্মত | 

কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির কাছ থেকে যে কার্যক্রম জান! গেছে ৩ 
থেকে এখন স্পট বোঝা যাচ্ছে রামগড়ে কংগ্রেসের প্পবর্তা অধিবেশন 

অনুষ্ঠিত না হওয়া! অবধি, অথাং) ১৯৪০-এর মা? মাসের শেষাশেধি 
পর্বস্ত কোন আন্দোলনের কথা চিন্তা কর! হচ্ছে না । আমর! জাণি। 
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যেখানেই আপংকালীন জরুরী অবস্থা দেখ! দিয়েছে অনির্দিষ্টকালের 
জন্য নিধাচন স্থগিত রাখা হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেসের ক্ষেত্রে ত৷ হয়নি, 
শাস্তির সময়ে যে কার্যক্রম অনুসরণ করা হয়ে থাকে কংগ্রেস কার্যত: 

তাই অনুসরণ করছে । এবং ইতিমধ্যেই আমর! জেনেছি, ওয়াঞ্ষিং 
কমিটি বামপন্থীর বিরুদ্ধে জেহাদ চালিয়ে যাবার অভূতপূর্ব এক কৃতিহ 
অর্জন করেছে, যদিও অন্যান্য দেশে অনুরূপ সঙ্কটে দলীয় রাজনীতিকে 
অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী রাখা হয়ে থাকে। 

কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের এই অদ্ভুত আচরণের কারণ কী ? ফ্যাসিস্ট 

[শিটিশ সরকারের সঙ্গে আপসের কথ! তার! চিন্তা করতে পারেন অথচ 

যেখ!নে বামপন্থীর1 বা ফরওয়ার্ড রক জড়িত সেখানে চরম নিষ্পন্তি 
শন] হওয়1 পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে ঘেতে হবে । তোমাদের কাছে এই 

খটন। ব্যাখ্যা করার ভার ছেড়ে দিচ্ছি-_তবে প্রসঙ্গক্রমে আমি শুধু 
এইটুকু বলে রাখতে চাই মে, কংগ্রেসের ভিতরে দক্ষিণপন্থী ও বাম- 
পন্থাদের মধ্যে যে লড়াই চলেছে তার লক্ষা আজকের দিনে ততট। নয় 

যতটা আগামী কাল এবং দলীয় লড়াইয়ের অন্তরাদলে সব সময় যা 
চলেছে আসলে তা শ্রেণীসং-শ্লাম- হয়তে। তা নিক্্ছাত শ্রেণীসংগ্রাম 
আমাদের ভাইকমাগ্ডের নিরাবেগ। নির্মম। স্থিরিপ্রতিজ্ঞ মনোভাব 

অহিংসার সম্পূর্ণ অভাবের 1নদর্শন এবং ভারতীয় 'অবস্থাসঞ্জাত কৃট- 
রাজনীতির বহিঃপ্রকাশ | 

সমস্তা এই-_“আমাদের হাইকম্যাণ্ডের সামনে, তাদের কৃট ও 
গ্রনিদিষ্ট নীতির সামনে আমর কী করতে পারি ?” অতীত অভিজ্ঞতা 

থেকে, বিশেষ করে ১৯৩৯-এর জানুয়ারি মাসের অভিজ্ঞতা থেকে 

বিচার করলে আমার কোন সন্দেহ থাকে না! যে, তাদের নিজেদের 
লোকদের সঙ্গে ব্যবহারে রাজনৈতিক কৃটকৌশল প্রয়োগে তার! ধুরন্ধর 
তারা তাদের নিস্কেদের ন্বরূপ ব্যক্ত করতে অথবা তাদের ভূল নীতিকে 
প্রকাশ করতে দিতে সহঞ্জে রাজী হবেন না, তার্দের পৃথক করতে 
গেলেও সহজে তারা নিজেদের পৃথক হতে দেবেন না। তাদের সর্বশেষ 

ধা্সা, অর্থাৎ মেকী কন্স্টিটিউয়েন্ট এসেম্রির জন্য তাদের পাবি, এই 



১০৩ কোন পথে? 

কথার প্রমাণ অত্যন্ত কৌশলে এবং প্রায় সবার নজর এড়িয়ে তারা 
আমাদের যা জাতীয় দাবি, সেই পূর্ণশ্বরাজের দাবির জায়গায় 

কন্স্টিটিউয়েপ্ট এসেম্র্রির দাবি আমদানি করেছেন। হয়তো তার! মনে 
করেন, এই মেকী কন্স্টিটিউয়েন্ট এসেম্ব্রি পেয়ে যাওয়ার কিছুটা! 
সম্ভাবনা আছে এবং যদি এতে তারা সফল হন, তাহলে সংঘর্ষকে তার। 

এড়িয়ে যেতে পারবেন । মনে হচ্ছে যে কোন ফন্দিফিকির গ্রহণ করতে 
তারা পিছপা নন যদি তার দ্বার! শুধু লড়াইটাকে মুলতবী রাখা যায়। 

কিন্তু কিসের জন্য তার! সংগ্রাম এড়িয়ে যেতে চাইছেন ? সমস্ত 

ব্াপারটার পিছনে আসল সত্য কী ? এই প্রশ্নের জবাব দেওয়। কঠিন 
তবে আমার অনুমান, তার] ভয় পাচ্ছেন। একবার যদি দেশব্যাপী 
আন্দোলন শুরু হয়, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরিচালন ও নেতৃৎ 
তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে । অতএব তাদের মতলব এই, প্রদেশ 

গুলিতে ইতিমধ্যে তারা যে ক্ষমতা অর্জন করেছেন তা বজায় রাখ৷ 

এবং ব্রিটিশ সরকারের সঙ্ষে কথাবার্তা চালিয়ে কেন্দ্রে কিছুটা ক্ষমত। 

আদায়ের জন্য চেষ্টা করা । এই কারণে গুজব বূটেছে যে কংগ্রেপী 

মন্ত্রীরা আবার ফিরে আসার তোড়জোড় করছেন। এই কারণেই 
কংগ্রেসকে বামপন্থীমুক্ত করার প্রমাপ। এই কারণেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক 

কংগ্রেন কমিটির উপর প্রতিশোধ চলেছে | এবং এই কারণেই অধিক 

লখ্যায় সদ্য হওয়ার মধ্যে দিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে জনতার অনু প্রবেশকে 

নাতে প্রতিহত করা যার এবং কংগ্রেসকে ধাতে দক্ষিণপন্থীদের সুরক্ষিত 

খাটিতে পরিণত করা যায় সেইজন্তা বিস্ততভাবে চেষ্টা চলেছে । 
উপরে যে আশঙ্কার কথ। বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয়। 

নতুন নতুন যেসব শক্তি ও কর্মী গত কয়েক বছরে দেখা দিয়েছে 
তাদের সঙ্গে দক্ষিণপন্থীদের কোন সংস্পর্শ নেই । আমাদের জিজ্ঞান্য। 
কিষাণ আন্দোলনের সঙ্গে, শ্রামিকশ্রেণী আন্দোলনর সঙ্গে; ছাত্র 

আন্দোলনের সঙ্গে; যুব আন্দোলনের সঙ্গে এবং দেশের নান। স্থানের 

বৈপ্লবিক ও প্রগতিশীল আন্দোলনগুলির সঙ্গে তাদের কতটুকু যে'গা- 
যোগ আছে? এ ছাড়। তার। আমাদের মুসলিম দেশপ্রেমিকদের ও 
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দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের আস্থা হারিয়েছেন। অতএব এই আশঙ্কা 
কাদের মনে গেঁথে আছে যে, যদি সংগ্রাম শুরু হয়, আন্দোলনের 
উপর তাদের কর্তৃত্ব থাকবে না এবং শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের উপর কর্ৃত্বও 
থোয়াতে হতে পারে । 

_ কিন্তু এই যুক্তিতে এমন একট! ভূল আছে য! দক্ষিণপন্থীদের পক্ষে 
মারাত্মক হয়ে ফাড়াতে পারে । এই ভয় ও আশঙ্কার দরুন বদি তার। 
লড়াই থেকে পিছিয়ে পড়েন তবে সেই পিছিয়ে-পড়া থেকেই প্রমাণ 

হবে তারা চলার শক্তি হারিয়েছেন । 

এই প্রসঙ্গে আমাদের দক্ষিণপন্থী কৌশল কী তা বিবেচনা করে 
দেখতে হয়। চাপে পড়ে হয়তো তার! তাদের ব্যাপক প্রয়োগকৌশল 
বদলাতে পারেন এবং সত্যিই সংগ্রাম শুরু করতে পারেন । কিন্তু তাতে 

আমাদের সমস্তার যে সমাধান হয়ে বাবে ত1 ভাব! ঠিক হবে না । যদি 
ওইরকম অবস্থার চাপে সংগ্রাম শুরু হয়, তাহলে দক্ষিণপন্থীদের 
মতলব থাকবে কোৌন-ন1-কোন উপায়ে মাঝপথে সেই সংগ্রামকে বন্ধ 

করে দেওয়া । অতএব সেক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে এবং 

যাতে ১৯১২ সালের চৌরিচৌর। ঘটনার মত আরেকটি ঘটনা! না ঘটে, 
১৯৩২ সালের হন্সিজন আন্দোলনের মত আরেকবার বিপথবাত্রা যাতে 

না করতে হয়, অথব। ১৯৩১-এর গান্ধী-আরউইন চুক্তির মত আরেকটি 
চুক্তি যাতে না হয় সেইদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সতর্ক দৃষ্টির 
অভাবে দক্ষিণপন্থীর। যে সংগ্রাম শুরু করবে তার পরিণতি হবে চরম 
বিপর্যয়ে । অতএব বামপন্থীদের পক্ষে সবচেয়ে সের! পন্থা হবে স্ুস্পষ্ট- 

ভাবে আগে থেকে জানিয়ে দেওয়া, কী উদ্দেশ্য এবং কোন্ মানসিক 

দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তার। সংগ্রামে যোগদান করবে, সেই সংগ্রাম বাম- 

পন্থীরাই শুরু করুক বা! দক্ষিণপন্থীরাই শুরু করুক | 
কন্স্টিটিউদ্বেন্ট এসেম্রি সম্পর্কে এখানে কিছু বলা দরকার । 

ক্ষমতার হস্তান্তর হবার পর সরকার যে কন্স্টিটিউয়েপ্ট এসেম্রি আহ্বান 
করে তাই যথার্থ কন্স্টিটিউয়েপ্ট ম্তাশনাল এসেম্রি । যে এসেম্রি 
সাম্রাজ্যবাদী সরকার ও সাম্রাজ্যবাদী নির্বাচকমণ্ডলীর আহবানে এবং 
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তাদের আওতায় মিলিত হচ্ছে তা নিশ্চিতভাবে কংগ্রেসের ও ভারতীয় 
জনগণের সবনাশ ডেকে আনবে । সময় থাকতে তার বিরুদ্ধে আমাদের 

প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠক এবং ব্রিটিশ সরকার তাদের নিজেদের স্বার্থে 
যদি এই দাবি পুরণ করে তাহলে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে পূর্বাহে 
আমাদের দেশবাসীকে সাবধান করে দেওয়। আমাদের কর্তব্য । 

ঠিক এই যুহূর্তে আমাদের সমস্যা জাতীয় সংগ্রাম শুরু করার 
সমস্তা | কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি কি তা শুরু করবে? তাই আমর! 
সকলেই চাই এবং তার দ্বারাই এক্যবদ্ধ এক কংগ্রেসকে আন্দোলনের 

মধ্যে নামিয়ে আনা যাবে। কিন্তু ত্বারা যদি পিছিয়ে থাকেন ? আমর৷ 

কি তাহলে পিছিয়ে থাকব ? দেশ তাদেরও যেমন আমাদেরও তেমনই | 

আমাদের সবার মাতৃভূমির প্রতি নারী পুরুষ শিবিশেষে আমাদের 
প্রত্যেকের কর্তব্য পালন করার দায়িত্ব আছে । অতএব আমাদের 

ইতিহাসের এই সঙ্কটকালে আমর] পিছিয়ে থাকতে পারি না। 
নেতারা যদি আমাদের নিরাশ করেন, আমাদের নিজেদের যতটুকু 
শক্ত ও সামর্থ্য আছে তাই সম্বল করে আমার্দের এগিয়ে যেতে হবে । 

এমন কি যদি বামপন্থীপাও সংগ্রাম শুরু করে, তাতেই যে সংগ্রাম 

বামপন্থী সংগ্রাম হবে এমন কোন কথ। নেই । দক্ষিণপন্থী বা! বামপন্থী 

যেই সংগ্রামের ডাক দিক ন। কেন, সেই সংগ্রাম হবে জাতীয় সংগ্রাম । 
কী ভাবে ডাক এল তার সঙ্গে সংগ্রামের প্রকৃতিকে এক করে দেখলে 
মারাম্মক ভূল হবে। 

এই প্রসঙ্গে অথগুনীয় তোর ভিন্তিতে আমি না! বলে পারছি ন৷ 

যে; ১৯৯৯ বা ১৯৩০ বা ১৯৩২ সালের কংগ্রেসের থেকে কংগ্রেম আজ 

অনেক শক্তিশালী । যদি অনেক কম শক্তি ও সামর্থ নিয়ে আমরা 

তিনবার লড়াই চালিয়ে আসতে পারি, বর্তমান সঙ্কটে কি আমরা ভয় 

পেয়ে পিছিয়ে যাব ? 

অতএব তোমাদের কাছে আমার আবেদন, আসন্ন সংগ্রামের জন্য 
তোমরা কোমর বাধে) তৈরি হও। সংগ্রাম সমাগত--কে ডাক 

দিয়েছে তাতে কী এসে যায়। 



ভারতের ছাত্রসমাজের প্রতি ১০৩ 

আজ এক জটিল পরিস্থিতিতে দাড়িয়ে তোমরা! যে কিছুকালের 
জন্য বিভ্রান্ত বোধ করবে, তা খুবই সম্ভব। কংগ্রেসের ছিধাগ্রন্ক, 

অনির্দিষ্ট নীতি এই বিমুঢ়তা৷ বৃদ্ধি করছে । কোন কোন সাম্প্রদায়িক 
সংগঠনের বিপজ্জনক দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্থিতি ছরহতর করে তুলছে । বাম- 
পন্থীদের নিজেদের ভিতরেও যখন একতার অভাব, তখন যে কোন 
মাপারণ মানুষের মনোবল প্রায় ভেঙে পড়াই স্বাভাবিক । যদিও 

তোমরা কোণঠাসা হয়ে দাড়িয়ে আছ, তবু এক মুহুর্তের জন্য সাহস 
বা আত্মবিশ্বাস হারিও ন।। কমরেডগণ,. মনে রেখো) বামপন্থী 

আন্দোলন আজ চরম পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে চলেছে । তুমি ও আমি 

এই সঙ্কট কী ভাবে অতিক্রম করি তার উপরে এর ভবিষ্যৎ নির্ভর 

করছে | আরও মনে রেখো? ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করার পরম 

নুযোগ এখন আমাদের সামনে সমুপস্থিত ! আমর! কেবল আমাদের 

মবনাশের বিনিময়ে এরকম ছুর্লভ স্থযোগ ভারাতে পারি। যদি আমর! 

অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থ! গ্রহণ করতে অপারগ হই, ভবিষ্যৎ বংশধরের। 
কগনই আমদের ক্ষমা করবে না| 

আমি স্বীকার করছি আমি তাদের দলে নই যারা হীনতাভাবে 

“এাগে। আমি বিশ্বাস করি যে, ঘদি বামপন্তীদের কাছ থেকেও ডাক 
আসে, জনসাধারণ ্বতঃই সে ডাকে সাড়! দেবে । যদিও নিছক 

সাগঠশিক দিক থেকে আমর। তুলনায় অনেক ছুবল। তবু সম্মিলিত 

দক্ষিণপন্থীদের থেকে সম্মিলিত বামপন্থীদের গণসমর্থন অনেক বেশি । 

নহাত্ম। গান্ধী বা কংগ্রেস ওয়াঞ্চিং কমিটির কাছ থেকে যে নেতৃত্ব পাবার 
জন্য দেশ প্রতাাশ! ও প্রতীক্ষ। করছে, তার যদি তা না দেন, তাহলে, 

আমরা কিসের জন্য দ্বিদ। করৰ ? জাতীয় আন্দোলনের সুচীমুখ হবার 
অন্য ইতিহাস দেবতা যদি বামশক্তিকে ডাক দেয়, তার জন্থ আমরা 
খেন ছুঃখিত না হই। অপরপক্ষে, আমাদের আন্দোলনের নেতৃত্ব করার 

উমিকা যদি আমাদের উপরেই বর্তায়। সে স্থযোগ আমরা যেন সাদরে 

গ্রহণ কার । তার দার! স্বরাজ অর্জন করতে, দক্ষিণপন্থীদের পুথক 



১০৪ কোন পথে? 

করতে এবং দেশবাসীর চিত্তে বামপন্থী আন্দোলনকে সুপ্রতিষ্ঠিত 
করতে আমরা সাহাযা করপ্প। 

দরক্ষিণপন্থীদের অবিরাম আক্রমণে এবং বিপথে চালিত তাদের যে 

কূটকৌশলে জাতীয় দাবি মেকী কন্স্টিটিউয়েন্ট এসেম্রির দাবিতে 
পরিণত হয়েছে তাতে যদি তোমর। বিচলিত বোধ কর, তাহলে 

তোমাদের কাছে আমার আবেদন, সাহসে ও বিশ্বাসে অটল থেকে 

জাতীয় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রাতিআক্রমণ 

শুরু কর। একমাত্র এই উপায়েই আশ। করা যেতে পারে আমাদের 
দক্ষিণপন্থী বন্ধুদের কুটকৌশল বার হবে। 

এককালীন অন্যতম বামপন্থী নেতা "ইয়ং ইপ্ডিয়া পত্রিকায় 
একবার একটি বাণী দিয়েছিলেন । এই গুরুতর মুহুর্তে সেই বাণীর কথা 
আ'মার মনে পড়ছে । তিনি বলেছিলেন, “স্বাধীনতা তারাই লাভ করে 

যারা সাহসে ভর করে কাজের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়ে ।* সাহসে ভর করে 

কাজের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়ার মময় আমাদেক্স সবার কাছেই এসেছে 

এবং মন্কটসন্কুল এই সন্ধিক্ষণে আমাদের মধে। কেউ যেন পিছিয়ে ন| 

পড়। বিখ্যাত এক ইটালিম্নান জেনারেল, তার দেশে যখন বিপ্লব 

চলেছে তখন তার অসংখ্য অন্ুগামীদের উদ্দেশে উদ্দীপনাপূর্ণ যে কটি 

কথা বলেন, আজ আমার ত। মনে পড়ছে । তিনি ধলেন, “তোমরা যদ 

আমাকে অনুসরণ কর, আমি তোমাদের দেব ক্ষুধা, তৃষ্ণা অভাব, 
অনিবার্ধ পথ চলা এবং মৃদু ।” এই কথাগুলি আমাদের কানে 'এখন 

ধ্বনিত হতে থাক এবং সমুখপানে এগিয়ে যেতে ও সাহসে ভর কর্ে 
কাজের মধো ঝাপিয়ে পড়তে আমাদের অনুপ্রাণিত করুক | একমাত্র 

তখনই আমরা স্বরাজ ও জয় লাভ করতে পারব । 



সন্মথে বিপদ 
৬ই জানুয়ারি ১৯৪০-এর “ফরওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় 

আমাদের আগের সংখ্যায় ক!গ্রেস ওয়াকিং কমিটির সাম্প্রতিকতম 
চাল, অর্থাৎ, কন্স্টিটিউয়েপ্ট এসেম্রি সম্পর্কে তাদের দাবি সম্পর্কে 

আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি । কন্স্টিটিউয়েন্ট এসেম্রির ধারণ! বা তার 
দাবি নতুন কিছু নয়। কংগ্রেস বারে বারে তার নানা প্রস্তাবে এর 
উল্লেখ করেছে। কিন্তু বর্তমান দাবির যে রূপ এবং যে প্রণালীতে ও 

যে অবস্থায় তা পেশ করা হচ্ছে তা সত্যিই অভিনব এবং সে দিক 

থেকে অবাঞ্ছিতভাবেই অভিনব | এবং এর ভিতরে সবচেয়ে মারাত্মক 
দিক হচ্ছে এই যে, এই দাবিটিকে সবার অলক্ষ্যে পূর্ণ স্বরাজের জন্য 

আামাদের জ।তীয় দাবির বদলে কার্যত চালিয়ে ,দেওয়া হয়েছে। 
রাজনৈতিক কুটকৌশলের দিক থেকে চালট। নিঃসন্দেহে তোখড় এবং 
বামপন্থী সমেত বুসংখাক কংগ্রেসকর্মী যারা যথেষ্ট সতক নয় তারা 

হতবুদ্ধি হয়ে যাবে। | 

ওই চালটির বিপজ্জনক তাৎপর্ধ পুরোপুরি বুঝতে গেলে 
কন্স্টিটিউয়েপ্ট এসেম্র্ি বলতে বাস্তবিক কী বোঝায় সে সম্পর্কে 
আমাদের মনে নুস্পষ্ট ধারণ! থাক। দরকার | তা বলতে নিঃসন্দেহে 
এমন একটি এসেম্রি বা সভা বোঝায় যা কন্স্টিটিউশন বা সংবিধান 
রচনা করার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্টে নির্বাচিত | কিন্তু এই সভা আহ্বান করে 
কে? কখন এবং কোন্ কোন্ অবস্থায় সভা আহ্বান করা হয়ে থাকে 
এবং তা সত্যই সম্মিলিত হয়? এর সিদ্ধান্তগুলিকে কিভাবে কার্ধকর 
করা হয় এবং কেই বা ভা করে থাকে? কন্স্টিটিউয়েন্ট এসেম্রি 
সংক্রান্ত এই প্রশ্নগুলি প্রাসঙ্গিক এবং এইগুলির জবাব দেওয়া দরকার । 

কংগ্রেস থেকে কন্স্টিটিউয়েপ্ট এসেম্রির কথা যখন প্রথম তোলা 
হয় তখন যাদের ইতিহাস ও রাজনীতি সম্পর্কে কিছু জ্ঞান ছিল তার 
ভেবেছিল জাতীয় সংগ্রামের শেষে ক্ষমতা দখল কর! হলে পর ওই 
এসেম্ব্রি বা সভা আহ্বান কর হবে। লড়াইয়ে জেতবার পর জনগণের 



১০৬ কোন পথে? 

প্রতিনিধিদের কাছে যখন ক্ষমতা হস্তাস্তরিত হবে, তারা৷ তখন জাতীয় 
সরকার কিংবা অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠন করবে | এই সরকার 
জনগণের জন্য সংবিধান রচন! করতে একটি কন্স্টিটিউয়েন্ট এসেম্রি 
আহ্বান করবে। সার্থক সংগ্রামের পর যথার্থ ক্ষমতায় অধিষ্টিত এইরকম 
সরকারের উপর যখন দেশের শাসনভার থাকবে, ছুষ্কৃতকারী ভারতীয় 
বা! বিদেশী দালালদের পক্ষে তখন যে কোন ভাবে সভার উদ্দেশ্টাকে 

পণ্ড কর। অসম্ভব না হলেও সহজ হবে না । কিন্তু কী হবে যদি বর্তমান 

দাবি ব্রিটিশ সরকার এখন পুরণ করে দেয়? তাহলে ব্রিটিশ সরকার 
কন্স্টিটিউয়েন্ট এসেম্রি আহ্বান করবে । পৃথক নিরাচকমগ্ুলীর 
ভিত্তিতে তা নির্বাচিত হবে । বর্তমান সাগ্রাজ্যবাদী সরকারের আওতায় 

সেই সভা! বসবে । কোনই নিশ্চয়তা থাকবে ন।, ওই এসেম্রির বা 
সভার সিদ্ধান্তগুলিকে ব্রিটিশ সরকার কার্যকর করবে কিনা | এবং এটি 

হয়ে দাড়াবে পম্মানিত এক বিতর্ক-সভ1। তাছাড়া এসেম্ব্রি কক্ষটি 

দেশের যাবতীর সাম্প্রদায়িক শক্তির ঘুদ্ধক্ষেত্রে পর্যবসিত হবে । বতমান 
সরকার খাতে নেপথো থেকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পুভুল-নাচের 
দড়ি ইচ্ভামত টানতে পারে তার বাবস্থা রাখবে । কোন একটা অঘটন 

যদি না ঘটে তাঙলে এসেস্ব্রর ভিতরকার কলহ-বিবাদের পরিণতি 
হবে পুরোপুরি অচল।বস্থা এবং এসেম্ব্রি নিক্ষল বলে প্রমাণিত হবে| 
ব্রিটিশ সরকার ৬খন এই বিষ্বোগান্ত নাটকের রচয়িতা হিসেবে 
কংগ্রেসকে দেখাবে | এবং তার। তখন বড়াই করবে যে। তার বিনাশর্তে 

কংগ্রেসের দাবি মেনে নিয়েছিল | এইরকম বিপাকে পড়ে কংগ্রেস কী 

জবান দিতে সক্ষম হবে ? 

এই পথে পদক্ষেপ অতান্ত বিপজ্জনক হবে এবং আমর। এইটকু 
আশ। করতে পারি যে সরকার, তাদের নিজেদের স্বার্থের কথা বিবেচনা 

করে, এতে সম্মত হবে না। যদি তারা তা করে, তবে কংগ্রেস 

নিজেদের সবনাশ ডেকে আনবে। 

এই সঙ্কট সময়ে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি কী করে এই ধরনের 

দাবি পেশ করতে পারল সাধারণ লোকের পক্ষে তা বোঝা হুর । 



সম্মুখে বিপদ ১০৭ 

পৃথক নির্বাচনমগ্ুলীতে তারা সম্মত আছেন জানিয়েছেন, যদিও তার 
পরিণাম কী তা তারা জানেন । তার! দাবি করেননি যে, পূর্বাহে 
এইমত ঘোষণা করতে হবে যে, এসেম্ন্লিতে গৃহীত সব সিদ্ধান্ত ব্রিটিশ 
সরকার অতি অবশ্য কার্ধকর করবে । সুতরাং এসেম্ত্রি যদিও ব৷ 
সর্বসম্মত কোন সিদ্ধান্তে পৌছয়, তাহলেও ব্রিটিশ সরকারের ব! ব্রিটিশ 
পার্লামেণ্টের পক্ষে তা পুনঃপরীক্ষা করা, সংশোধন করা বা অদলবদল 
করার পথ খোল! থাকবে-_যেমন ছিল ভারত সম্পর্কে গোলটেবিল 
বৈঠকের ক্ষেত্রে 

ব্রিটিশ সরকার কতক এই দাবি মেনে নেওয়ার সম্ভাবনা যে 
ভালোমতই আছে, এরকম লক্ষণের অভাব নেই । তা থাকবেই বা ন' 
কেন ? এতে তাদের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই; বরঞ্চ এ থেকে তাদের 

লাভই হবে । গ্রেটত্রিটেন থেকে যে দূতের! সম্প্রতি ভারত সফরে 
এসেছিল তার! সংগ্রাম স্থগিত রাখার জন্য কংগ্রেস কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে 
গেছে । তারা এমন আশীর কথাও বলেছে যে আগামী কয়েক মাসের 

মধ্যেই ভারতের ব্যাপারটা নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে একটা 
মীমাংসায় আসার মত অবস্থা দেখা দেবে, এবং সংরক্ষণশীলদের মতও 

নাকি এই দিকে এখন ভিড়ছে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এই ধরনের 

প্রলোভন কোন জাতীয় নেতার মনে কোনই রেখাপাত করে ন।। কিন্ত 

ওয়াফিং কমিটির কথা আলাদা । তার! অনির্দিষ্টকালের জন্য যাতে 

সংগ্রাম স্থগিত রাখা যায় সেইজন্ত যে কোন অছিলা, যে কোন যুক্তি 

খুঁজে বার করার জন্য উদ্গ্রীব। ভবিস্তৃতে গ্রেটব্রিটেন থেকে খুৰ 
সম্ভব আরও দূতকে নিয়মিতভাবে ও ঘন ঘন আমরা আসতে দেখব । 

আরও একটি বাস্তব দ্িক ভেবে দেখার আছে; যা, আমাদের 
সামনে যে বিপদ্দ রয়েছে সে সম্পর্কে আরও বেশি করে আমাদের 

চোখ খুলে দেবে। সংগ্রামে জয়লাভ করার পর জাতির ধারা নেতা 
তারা সর্ধদ! প্রচণ্ড প্রভাব ও মর্ধাদ। নিয়ে আবিভূতি হন এবং সেই 
কারণে ভার। জনগণকে চালিত করতে ও জনমত গঠন করতে সক্ষম 
হন। জনসাধারণেরও নেতাদের উপর আস্থা এত বৃদ্ধি পায় বে তা 



১০৮ কোন পথে এ 

প্রায় অন্ধবিশ্বাসে দাড়িয়ে যায়। এইরকম অবস্থায় একমাত্র এই 
নেতারাই কন্স্টিটিউয়েন্ট এসেম্রির আলাপ-আলোচনাকে প্রভাবিত 
ও নিয়ন্ত্রিত করতে পান্পেন এবং তখনই দুক্ধৃতকারীদের বা প্রতি ক্রিয়া- 
শীলদের পক্ষে ওই সংস্থার উদ্দেশ্তাকে পও করা অসম্ভব হয়ে ঈ্াড়ায়। 

কংগ্রেস যে রকম চাইছে সেইমত কন্স্টিটিউয়েন্ট এসেম্রি গঠিত হলে 
ম্ুনিশ্চিতভাবে তা নানারকম যডযন্ত্র ও ছলচাতুরির হাটিতে পরিণত 
হবে। এমন কোন ব্যক্তি বা সংগঠন থাকবে কিন! যথেষ্ট সন্দেহ 
আছে, যা! এখানকার আলাপ-আলোচনাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত 
করার মত যথেষ্ট প্রভাব ও মর্যাদার অধিকারী । কংগ্রেসকমীদের 
নিজেদের কথ। বলতে গেলে, আজকের কংগ্রেস সংগঠন দক্ষিণপন্থীদের 

করায়ত্ত, বামপশ্থীদের তুলনায় তারাই বিপুল সংখ্যায় নিধাচিত হবেন। 
কপালগুণে যদি কোন মীমাংসায় পৌছনো! যায় তাহলে মতৈকোর 
ব্যাপকতম অংশটি সবচেয়ে প্রগতিশীল অভিমত দ্বার নির্ণাত হবে ন!। 
নির্ণাত হবে সবচেয়ে মধ্যপন্থী অভিমত দ্বারা । অতএব, সব দিক 
থেকে বিবেচন। করে দেখলে, মেকী কন্স্টিটিউয়েপ্ট এসেম্র্রির দাবিকে 
অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান কর। উচিত। 

এই আলোচন। প্রসঙ্গে আমাদের একটি দৃশ্যের কথা মনে পড়ছে। 

দৃশ্যটি ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর রাশিয়ায় কন্স্টিটিউয়েপ্ট এসেম্্ি 
যখন মিলিত হয় তখনকার | বিরাট এক সমাবেশ, জারতন্ত্রী শাসনের 

বিরুদ্ধে সবরকম মতের লোক সেখানে রয়েছে । সবচেয়ে প্রগতিশীল 
দলের বলশেভিকরা! সেখানে সংখ্যায় নগণ্য 1 নান। মত ও পথের ওই 

এসেম্রি কেরেন্ক্বি-মার্কা পেশাদার বক্তা ও ফাকা বুলির বিপ্লববাদীদের 

দ্বারা বেশি প্রভাবিত হচ্ছিল | বলশেভিকর এইসব দেখে স্থির বুঝল 
যে এতে কোনই ফল হবে না| তারা! তখন এসেম্রি থেকে বেরিয়ে 
এসে তা ভেঙে দেবার আদেশ জারি করল। তার পরে যা হয়েছে 
তা এখন ইতিহাসে পর্যবসিত | কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্রির মৃত্যু ঘটল 
কিন্ত বিপ্লব বেঁচে রইল । বলশেভিকরা যদি কন্স্টিটিউয়েন্ট এসেম্র্িকে 
ধরে থাকত তাহলে কী হত এখন তা সহজেই অনুমান কর! যেতে পারে । 



সম্মুখে বিপদ ১০৯ 
রাশিয়ান কন্প্টিটিউয়েপ্ট এসেম্রির ক্ষেত্রে বিদেশী দালালদের 

কাছ থেকে কোন বিপদের সম্ভাবনা ছিল না । থাকলেও তা সামান্ত | 

বলশেভিকদের একমাত্র আশঙ্কা ছিল, মেনশেভিকরা, মধ্যপন্থীরা এবং 

প্রতিক্রিয়াশীলরা এসেম্র্রির উপর আধিপত্য বিস্তার করবে এবং 
নিজেদের স্ুবিধামাফিক আলাপ-আলোচনাকে চালিয়ে নিয়ে যাবে। 
এই কারণে তা ভেঙে দেবার তাগিদ তার! বোধ করেছিল । 

রাশিয়ানদের থেকে আইরিশ দৃষ্টান্ত আরও প্রাসঙ্গিক ও 
আকর্ষণীয় । মহাযুদ্ধের পর যখন আইরিশ জনগণ-_বিশেষ করে সিন্ 
ফীন পার্টি- সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল, গ্রেটত্রিটেনের তখনকার 
প্রধানমন্ত্রী মিস্টার লয়েড জর্জ একই প্রকার এক পরীক্ষা চালান । 

তিনি আইরিশ জনগণকে ডেকে বললেন তারা একটি আইরিশ 
কনভেনশন মারফত নিজেদের সংবিধান যেন নিজেরা! রচন। করে । এই 
আইরিশ কনভেনশন কংগ্রেস ওয়াফিং কমিটি এখন যে কন্স্টিটিউয়েন্ট 
এসেম্রি দাবি করছে তারই আইরিশ সংক্ষরণ | সিন্ ফীন্ নেতার! 
ছিল আমাদের নেতাদের থেকে অনেক বেশি চতুর ও দূরদর্শী । তাই 
তার! আ।ইরিশ কনভেনশনকে নিদাকভ।বে ফাঁকা রেখে বাইরে থেকে 
তাদের কাজ চালিয়ে চলল । কনভেনশন কিছুদিন বসল, কিছু আলাপ- 

আলোচনা হল, কিন্ক সিন্ ফীন্ পার্টির অনুপস্থিতিতে সব ব্যাপারটাই 
অর্থহীন হয়ে দাড়াল। কনভেনশন ভেঙে গেল; সিন্ ফীন্ পার্টির 
লোকের! তাদের লড়াই চালিয়ে চলল এবং যা কিছু স্বাধীনতা 

আয়ালাগ্ড অর্জন করেছে তা তাদেরই প্রয়াসের ফল। 

কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির এই বিপজ্জনক চালের প্রতিবাদে সোচ্চার, 
হতে আমরা যেন কালক্ষেপ ন।? করি এবং বাধ। দেবার সময় থাকতে 
আগেভাগে প্রস্তাবিত কন্স্টিটিউয়েপ্ট এসেম্রিকে আমরা যেন 

প্রতাখ্যান করি ! এবং সোজা কথায় আমরা যেন কমিটিকে জানিয়ে 
দিই, সংগ্রামের পথে তারা যদি দেশকে চালিয়ে নিয়ে যেতে না 
পারেন, অন্ততপক্ষে তার! এইরকম অনিষ্টকর ও বিপজ্জনক কৌশল 
অবলম্বন কর থেকে বেন বিরত থাকেন৷ 



রামগড় 

১৩ই জান্রয়ারি, ১৯৪০-_-“করওয়া্ড ব্রক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীর। 

ফরওয়ার্ড ব্লক-এর সামনে ঘোরতর ছুঃসময় | জন্মক্ষণ থেকে ব্লককে 
ছু-মুখী সংগ্রাম চালাতে হচ্ছে, বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং 
ভারতীয় প্রতিবিপ্রবীদের বিরুদ্ধে। তা যে পথ গ্রহণ করেছিল তা 

সহজ ছিল না, কিন্তু ভারতীয় প্রতিবিপ্লব যৈ এত নির্মম, এত 

প্রতিহিংসাপরায়ণ, এত অনমনীয়, হতে পারে, বাস্তবক্ষেত্রে যা সম্ভব 

বলে দেখা যাচ্ছে কেউ ত1 ভেবেছিল কিন? সন্দেহ । আমরা আমাদের 
বা্তগত অভিজ্ঞত। থেকে জানি, বেশীর ভাগ সময় বাইরে থেকে 

চাপানো সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াই করার থেকে অনেক বেশী কষ্টকর 
স্বদেশের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে যোঝ|। সম্প্রতি কয়েক মাসের মধ্যে 
আমরা দেখেছি, কত নিকট বন্ধু বার! বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
সাহসের সঙ্গে লড়তে পারত, দক্ষিণপন্থার আক্রমণে তার। নতি স্বীকার 
করেছে। 

সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ চোখে, ইতিহাসের ছাত্র যে চোখে দেখে 
সেইভাবে, এই দৃশ্যটির দিকে মুহুর্তের জন্য যদি দৃষ্টিক্ষেপ করা যায় 
তাহলে দক্ষিণপন্থীদের তারিফ না করে পারা যায় না। তার মুখে 
যতই "অহিংস! ও সহিষু্তার কথ। বলুক না কেন, এই রাজনৈতিক 
ঘন্ৰে তারা সর্বস্বপণ করে উঠে-পড়ে লেগেছে। এরই নাম কৃট- 
ব্লাজনীতি, ইতিহাসে যা স্থুবিদিত। এই দ্ন্ব সব রাজনৈতিক 
যোদ্ধ। দের মনে চাঞ্চল্য স্যপ্টি করতে বাধ্য--এমন কি তাদেরও মনে 

যারা বর্তমানে নিগৃহীত হচ্ছে । 
করওয়া$ রক-এর অন্যতম প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসে এবং 

দেশের ভিতরে যারা বামপন্থী আছে তাদের সুসংহত করা | ব্লক-এর 
আওতায় যখন ত? সম্ভব হুল না, বামপন্থী সংহতি কমিটি গঠন কর! 
হল। কমিটি, তার পর থেকে উথ্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে চলেছে । 



রামগড় 7. 5১১ 

১৯৩৯-এর জুন মাসে বোস্বাইয়ে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস 
কমিটির সভায় যে মুহূর্তে তার শক্তি প্রকাশ পেল, সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ- 
পশ্থীদের আক্রমণ শুক হল--৯ই জুলাইয়ের প্রতিবাদ আক্রমণের 

প্রথম লক্ষ্য হল। 'সেই থেকে বামপন্থী সংহতি কমিটি থেকে কিছু কিছু 
বামপন্থী কর্মী নিরমিতভাবে খসে যাচ্ছে । বামপন্থীদের আয়ন্ছে 
আনার জন্য ঝানু দক্ষিণপন্থী নেতার দ্বৈত নীতি অনুসরণ করে 

চলেছে । যাদের নরম মনোভাব, যাদের 'ধুক্তি' দিয়ে বোঝানো যায়, 

তাদের নিয়মিতভাবে তোবামোদ কর। হচ্ছে | যারা কড়া ধাতের 

তাদের উপর নশংস ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে বামপন্থীদের 

দলগুলি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে । বামপন্থীদের অবস্থা আরও 

শোচনীয় করে তোলার জন্ত কয়েকটি প্রদ্দেশে অবাততভাবে সরকারী 

নিধাতন চালানে! হচ্ছে এবং কংগ্রেসী আমলেই প্রথমে ত1 চালানে। 

হয় । বামপন্থী সংহতি একান্ত আর সম্ভব কিন। সে সম্পর্কে আজ 

সন্দেহ জাগছে। 

বামপন্থী সংহতি এই ছুটির যে কোন একটি উপায়ে সম্ভব। প্রথম 
উপায় আমরা ইতিমধ্যে যা গ্রহণ করেছি, যখা। নযানতম সাধারণ এক 
কর্মপন্থার ভিন্তিতে খামপন্থীদের 'এক সাধারণ মঞ্চে সমবেত করা। 

এই উপায় যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে আরও একটি উপায় এখনও 

আমাদের সামনে খোল! রয়েছে । গত কয়েক মাসের ঘটনাবলী 

বামপন্থীদের কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছে-_নিদারুণ ছুর্যোগ তাদের 

অতিক্রম করতে হয়েছে । এর ফলে কিছু বাদ গেলেও, সবাই যায়নি। 

সাহসের সঙ্গে যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তার! প্রমাণ করেছে যে 

তারা খাটি বামপন্থী, এখন বামপন্থী সংহতি বলতে তাদের সংহতি 
বোঝাবে। প্রাকৃতিক জগতে প্রায়ই বন্থার আগে সব নদী মজে যায়। 
দলের শক্তি হাস পাওয়া অনেক মময় অভাবিভ শক্তিবৃদ্ধির পুবাভাস। 

এদেশে বামপন্থী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তাই হবে। বিগত সংশ্রামে 
যারা বিশ্বাস হারায়নি তারা আমাদের সঙ্গে একমত হবে যে; সামনের 
অমানিশার অন্ধকার পার হলেই দেখ! দেবে অরুণ উষার আলো! | 



১৬২ কোন পথে? 

ভারতের ইতিহাসে ফরওয়ার্ড ব্ক-এর ভূমিকা! সংসদীয় বির্োধী- 
পক্ষের ভূমিকা নয়। কংগ্রেসের বর্তমান নীতি ও কার্ধক্রমকে 
কেবলমাত্র জোরদার করে. তোলাই ফরওয়ার্ড ব্লক-এর লক্ষ্য এরকম 

মন্তব্য আমাদের নজরে পড়েছে। এরর চেয়ে বড় ভুল কিছু হতে পারে 

না। ব্ক-এর লক্ষ্য এমন কিছু যা! নিশ্চিত ও গতিশীল । ইতিহাসের 
দবন্্সমন্বয়ে বিপরীত তত্বের ভূমিকা নঞএ৫ক নয় | তা নিশ্চিত ও 
গতিশীল এমন কিছু যা আমাদের প্রগতির পথে দ্রুত এগিয়ে নিজে 

যাবে। 

আমরাছুঃসময়ের যত নিকটবতা হব, ফরওরার্ড ব্লক-এর কিছু কিছু 
অংশ যে সে-সঙ্কটে.দমে যেতে পারে এমন সম্ভাবন1 যে নেই ত। নয়। 

কিন্ত পিছু হটলে আমাদের চলবে না_এমন কি পায়তারা কষান্নও 
সময় নেই । ফরওয়ার্ড ব্লককে এগিয়ে যেতে হবে, ক্ষান্তি নেই, বিরতি 
নেই । এই তার এতিহ।সিক ভমিক1। দ্র তার সামনে দীড়াতে হবে 

অধিকতর দৃঢ়তা নিয়ে এবং নির্যাতনকে তুচ্ত করতে হৰে অবিচল 

বীরহ দিরে। একমাত্র তখনই আমরা ছুর্ষোগকে অতিক্রম করতে 
পারব--একমাত্র তখনই আমরা ছুই ফ্রপ্টের লড়াইয়ে সাফলালাভ 

করতে পান্পব । আমাদের আদর্শ ন্যায়সঙ্গত এবং আমাদের ভূমিকা 
এতিহাসিক | অতএব, স্মচিভেগ্ভ অন্ধকার কিছুকালের জন্য আমাদের 
ঘিরে ফেললেও, আমরা মেন বিশ্বাস ও সাহস না হারাই । 

এমন সময় আসে যখন মুক্তির আলোয় ভবিষ্যতের অন্ধকার ভেদ 
করা যায় না এবং এই অনয়েই বিশ্বস যাদের দৃঢ় নয় তার! কখনও 
কখনও সাহস ও মাত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে । কিন্তু যুক্তি যেখানে হর 

'মানে, প্রজ্ঞা সেখানে এগিয়ে আসে! প্রজ্ঞার অস্তৃ্টি হূর্ভেগ্ অন্ধকারকে 

ভেদ করে আসন্ন ভবিষ্যংকে আমাদের গোচরে আনে । আজ প্রজ্ঞার 

কাছ থেকে আমর জানতে পারছি পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই 
যা আমাদের আদর্শকে এবং আমাদের দমিয়ে রাখতে পারে। 

আমাদের ডাকে সবত্র থে অভূতপূর্ব সাড়! জাগে তান একটিমাত্র অর্থ 

হতে পারে। দ্বিমুখী নিধ্যাতন সত্বেও, জনস!ধ'রণ অনুভব করে আমরাই 



বামগড় ১১৩ 

সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলেছি--আমরাই তাদের ভাবনা ভাবছি, 
তাদের সঙ্গে যুক্ত থেকে কাজ করছি । 

সরকারের সঙ্গে একটা আপস হবার জোর গুজব আকাশে- 

বাতাসে ছড়িয়েছে । কেউ কেউ মনে করছে পরের মারে রামগড়ে 

কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন বসবার আগেই একট! মীমাংসায় 
পৌছবার প্রয়াস করা হবে। অন্যের! বলছে রামগড় কংগ্রেস 
ংগ্রেসের কার্ধকরী সংস্থার উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা ন্যস্ত করবে এবং 

আপসের চূড়ান্ত চেষ্টা কর! হবে মার্চের পরে। ভারতের তথাকথিত 
ইংরেজ বন্ধুর! দক্ষিণপন্থী নেতাদের পরামর্শ দিয়ে চলেছে যেন তারা! 
পরের মার্চ পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তখন একট! চুক্তি সম্ভব হতে পারে। 
দক্ষিণপন্থীদের মতলবে রামগড় কংগ্রেস যে একটা গুকত্বপূর্ণ স্থান দখল 

করে আছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই । তাছাড়া! বাংলাকে, সত্যিকান 
বাংলাকে রামগড় কংগ্রেস থেকে বাদ দেবার জন্য যে দৃঢ় সংকল্প নির্মম 
প্রয়াদ চলেছে তার আর কী অর্থ করা যেতে পারে ? দক্ষিণপন্থীরা 
যে পরিকল্পনা স্থির করেছে র।মগড়ে তা অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে 

এবং ৫8৪ জন ডেলিগেটের এক বাহিনী-সমন্বিত বাংল! কংগ্রেস হাই 
কমাণ্ডের কাছে অন্ুবিধাজনক হয়ে উঠতে পারে । অতএব যেনতেন- 

প্রকারেণ বাংলাকে বাদ দিতেই হবে। 

কিন্তু তা অত সহজ নয় । রামগড় কংগ্রেস থেকে বাংলাকে বাদ দিতে 

পার, কিন্ত ভারতের গণজীবন থেকে তাকে-বাদ দিতে পারবে না। 

বামপন্থীদের দিক থেকে রামগড়ের তেমন কিছু গুরুত্ব নাও 

থাকতে পারে--তবে ভারতের ইতিহাসে মার্চ মাসটার গুরুত্ব থেকে 

যাবে। অতএব এই মাসে বামপন্থীরা একত্রিত হয়ে দক্ষিণপন্থথী 

নেতাদের বিপ্লববিরোধী ও আপসমূলক কল্লাকৌশলকে বাধ। দেবার 
জন্ত যেন প্রস্তত হয়। এই প্রসঙ্গে বিহারের কোন জায়গায় ব্বামগড় 
কংগ্রেস যখন হবে সেই সময়েই সারা ভাবতে একটা কনফারেন্স 
কর! দরকার । যারা এই কনফারেন্সে যোগ দিয়ে তা সাফল্যমণ্ডিত 

করবে তাদের মধ্যে এমন বামপন্থীরাও থাকবে যার! কংগ্রেস থেকে 
৮ 



১১৪ কোন পথে? 

রাজনৈতিক মতবাদের দরুন বিতাড়িত অথবা যাদের বিরুদ্ধে একই 
কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে । কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী 
এবং ব্রিটিশ সরকার, ছুয়েরই উপর এই ধরনের কনফারেন্সের সংপ্রভাৰ 
কিছুটা পড়বে। দেশের সংগ্রামরত বামপন্থীদের এই কনফারেন্স 
উৎসাহিত করবে। রামগড় কংগ্রেসে যোগদানের জন্য ফরওয়ার্ড 
রক-এর সাস্তদের চিন্তা না করলেও চলবে | বেশ কিছু বামপন্থী 
উপর যখন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ কর! হয়েছে এবং র্লামগড় কংগ্রেসে 
যখন সত্যিকার বাংল! নেই, তখন কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত 

করার স্বুযোগ কমই পাওয়া যাবে । রক-এর সদস্যর! বরং যত শীষ 
সম্ভব পূর্ণ স্বরাজ অর্জন করার জন্য তাদের সর্বশক্তি সংহত করুক 



আমাদের সমন্য। 

২৩শে জানুয়ারি, ১৯৪০, “ফরওয়ার্ড ব্রক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় । 

১৯৩৯-এর ২২শে জুন বোম্বাইয়ে ফরওয়ার্ড রক-এর নিখিল ভারত 

কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বক-এর গঠনতন্ত্র ও কার্যক্রম গৃহীত 
হয়। সার দেশে আমাদের নিজেদের সংগঠিত করতে ছয় মাসের 
কিছু বেশি সময় পেয়েছি । এই সময়ের মধ্যে আমর কী করে উঠতে 
পেরেছি ? 

ুচনাতেই বলে রাখা দরকার যে গত জুলাই থেকে আমর! 
কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির প্রচণ্ড আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে উঠেছি। তারা 

আমাদের নিশ্বাস ফেলবারও অবকাশ দেয়নি এবং গত ছয় বা সাত 
মাস ধরে আমর। কার্ধত ছুটে ফ্রপ্টে লড়াই চালিয়ে চলেছি । 

অনেক সময় দেখা যায় ভারতীয় প্রতিক্রিয়র সঙ্গে লড়াই করার 
তুলনায় বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াই করা সহজ । সম্ভবত এখন 
সেইরকম সময়ই চলেছে। 

এসব সত্বেও আমরা সঙ্গতভাবে দাবি করতে পারি যে আজ 

“কবুওয়ান্ড ব্লক জিন্দাবাদ” শ্লোগান জনগণের স্লোগান হয়ে দাড়িয়েছে 

এর ভাক সুদূর গ্রামে-গ্রামাস্তরে পৌছিয়ে গেছে এবং সর্বত্র জনগণের 
সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করেছে। উপরন্ত আজ ফরওয়ঙ ব্লক-এব্র 
পশ্চাতে সর্বভারতীয় এক সংগঠন রয়েছে । 

ফরওয়ার্ড ব্লক তার স্বত্রপাত থেকে যে গণসমর্থন পেয়ে আসছে তা. 

বাস্তবিক চমকপ্রদ এবং আমাদের সব প্রত্যাশাকে তা অতিক্রম 
করেছে। কী করে তা সম্ভব হল ভেবে অবাক হতে হয়, বিশেষ করে 

বখন ্পার্থসংশ্লিষ্ট মহল থেকে নিয়মিত ও ব্যাপক বিরোধিতার কথ। 

মনে রাখা যায়। তার একমাত্র ব্যাখ্যা যা পাওয়া যায় তা এই ঘে। 
জনগণ স্বতঃই অনুভব করেছে যে ফরওয়ার্ড ব্লক এমন কিছুর প্রতীক যা 

দুর্জয় ও বেগবান---ঘ। অগ্রণী ও প্রগতিশীল। ' 



১১৬ কোন পথে? 

নিয়মতান্ত্রিকতা ও আপসের দিকে কংগ্রেসের যে ঝৌক দেখা 
দিয়েছিল ব্লক তা বন্ধ করেছে এবং যে পচন শুরু হয়েছিল তার ফলে 
তা রোধ করা গেছে । অতএব, ফরওয়ার্ড ব্লক না থাকলে কাগ্রেস যা 

হত তার থেকে কংগ্রেস আজ অনেক বেশী শক্তিশালী । এর চেয়ে বড় 

কথা, ব্রিটিশ সরকার ও কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের সামনে দাড়িয়ে 
ফরওয়ার্ড রক আজ বলতে পারে, বর্তমান সঙ্কটে প্রবীণ নেতারা যদি 

ব্যর্থ হয়, করওয়ার্ড রক শেষ অবধি নিজেরাই এগিয়ে যাবে এবং 
সংগ্রাম শুরু করবে । 

কিন্তু আমাদের আসল সমস্তা সাংগঠনিক সমস্যা । আমাদের 
ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার সঙ্গে তাল রেখে আমাদের সাংগঠনিক 
বিকাশ হয়নি । 

একটা সংগঠনকে ক্রটিহীন করা, সেইসঙ্গে নতুন কর্মীদল গড়ে 

তোলা অর্থ ও সময়সাপেক্ষ__সম্ভবত অর্থের থেকে সময়ই বেশি 

দরকার | আমাদের হাতে ছিল খুবই কম ময় এবং আমাদের যাক! 
আরম্ভ হতে না! হতে আন্তর্জাতিক সঙ্কট আমাদের আচ্ছন্ন করে। কিন্ত 

যতদিন আমাদের সংগঠনকে ক্রটিহীন না করছি ততদিন পর্যন্ত 

সাহসের সঙ্গে সেই সঙ্কটের সম্মুধীন হওয়াকে আমরা পিছিয়ে রাখতে 
পারি না! আপাতত আমাদের যতটুকু সহায়সন্থল আছে তাই নিয়েই 
সঙ্কটের মোকাবিলা করতে হবে। জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে 

সাংগঠনিক বিকাশও চলতে থাকবে । এ ছাড়! আমাদের আর কোন 
উপায় নেই। | 

ইতিমধ্যে, আমরা যেন সর্বদা মনে রাখি, আমাদের প্রধান সমস্তা 
সাংগঠনিক সমস্া। | সাহসের সঙ্গে আমাদের আসল সংগ্রামের সম্মুখীন 
হতে হবে এবং একই সঙ্গে সাংগঠনিক বিকাশ সাধনের কাজ, আমরা 
যতদূর পারি, আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। ভাগ) যদি প্রসন্ন হয়, 
সংগ্রামশেষে হয়ত আমরা! ক্রুটিহীন সংগঠন নিয়ে আত্ম প্রকাশ করব। 



পচন রৌধ কর 

১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০-এর ফরওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়। 

ব্রিটিশ সরকার ও কংগ্রেস হাই কমাগ্ডের মধ্যে আপসের প্রচণ্ড 

চেষ্টা চলেছে এরকম একটা গুজব সর্ধত্র শে।ন। যাচ্ছে। আমাদের 

প্রান্তন মন্ত্রীদের সঙ্গে যারা ঘনিষ্ঠ এরকম মহল কংগ্রেস মন্ত্রীদের 
অবিলম্বে পুনরাগমন সম্পর্কে আশান্িত এবং অত্যন্ত আগ্রহী | এই 

মুহূর্তে ছুটে ব্যাপার অনুমান করা হচ্ছে । কেউ কেউ মনে করছে 
রামগড় কংগ্রেসে আগেই নিপ্পন্ন হয়ে গেছে এমন একট! ঘটন। পেশ 
করা হবে। আর সবার মতে রামগড় কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি বা 
মহাত্মা গান্ধীর উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা ন্াস্ত করবে এবং আপস কংগ্রেস 
অধিবেশনের পরে হবে, আগে হবে না । প্রথম অনুমানটা আমাদের 

কাছে সম্ভাব্য বলে বোধ হয় ন11 দ্বিতীয়টি সম্ভব কিনা যথাসময়ে দেখা 
যাবে। তবে একথা ঠিক যে মহাত্মা গান্ধী এবং ব্রিটিশ সরকার 

আপসের জন্া উদ্গ্রীব। গান্ধীজী লড়াই ন৷ করে স্বরাজ অর্জন করতে 
চান। পশ্চিম ফ্রণ্টে বসম্তকালীন আক্রমণ শুরু হবার আগে সরকারও 
আপম চাইছে । এই লেখাটি লেখার সময় পর্যন্ত দেখ। যাচ্ছে আপসের 
জন্য গান্ধীজীর য। ন্য[নতম দাবি; ব্রিটিশ সরকার তাও মেনে নেৰে 
বলে মনে হয় না। আমরা শুধুমাত্র গান্ধীজির কথাই উল্লেখ করছি 
কারণ ওয়াকিং কমিটি তাকেই অদ্বিতীয় ভিক্রেটর দাড় করিয়েছে । 

কংগ্রেন শেষ পর্যস্ত লড়াইয়ে নামবে না॥ ইংরেজ সরকারের এই" 
ধারণা ৷ ইংরেজ সরকার এই কথাই ভাবছে এবং তার এই ধারণাই 
ভারতীয় দাবি মেনে নেবার জন্য বেশীদূর অগ্রসর হতে তাকে নিরস্ত 
করছে। ইওরোপীয় যুদ্ধজনিত নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া সত্বেও, 
প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম ও অত্যন্ত দেরিতে দাবি পূরণের বু 
দিনকার অভ্যাস ইংরেজ সরকার কাটিয়ে উঠতে পারেনি । আমরা! 
আমাদের অভিজ্ঞত। থেকে জানি, তারা যখন দাবি পূর্রণগু করে। তা 



১১৮ কোন পথে? 

করে অনিচ্ছাসত্বে, এবং সেইজন্য তাতে ওঁদার্য ও শালীনতার অভাব 
থাকে | অতএব, স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে উভয় পক্ষের আগ্রহ সত্বেও 
প্রস্তাবিত আপস নাও হতে পারে। 

আপসের পথে আরেক অন্তরায় ভারতীয় সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে 
ইংরেজ সরকারের মনোভাব ইংরেজ সরকার সংখ্যালঘুদের দাবার 
ঘুটি হিসেবে ব্যবহার করবার ব৷ কংগ্রেসের প্রতিপক্ষরূপে তাদের দীড় 
করাবার প্রয়াস থেকে বিরত থাকতে এখনও প্রস্তত নয়। কিন্তু 
একেবারে হালের খবর থেকে জানা যাচ্ছে, কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের 
সঙ্গে একটা আপসে আসার মত অবস্থা যদি সম্ভব হয়, সরকার মুসলিম 
লীগকে পথে বনাতেও প্রস্তূত। লগুন টাইম্স-এর সাম্প্রতিক সম্পাদকীয় 
মন্তব্য এবং অন্যান্থ ব্রিটিশ পত্রিকা! এই অভিমত সমর্থন করে । ইংরেজ 
সরকার মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে গান্ধীজির সঙ্গে যদি একটা! বোঝা- 
পড়ায় আসে, তাহলে আমাদের মনে হয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ 
হুয়ের মধ্যেই ভাঙন অনিবার্ষ হবে। কংগ্রেসের মধ্যে গান্ধীজি এবং 
যারা তার পক্ষে, সকলে ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদের পক্ষে থাকবে । অপন- 
দিকে, মুসলিম লীগে যার! কর্তাভজ। তার] যেহেতু ইংরেজ সরকারের 
ভাবেদার, আজকে লীগ কাউন্সিলে যারা প্রভাবশ।লী অর্থাৎ মিস্টার 
জিন্না ও প্রগতিশীল অংশ; তাদের ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। 

কংগ্রেস হাই কমাণ্ড যদি সরকারের সঙ্গে আপসে আসে তাহলে 
কী ঘটবে সে বিষয়ে গভীরভাবে আমাদের চিন্তা করার সময় এসেছে। 
একতা ও নিয়মনিষ্ঠার নামে দক্ষিণপন্থীরা এই আপসবিরোধী 

সদস্যদের জোর করে গিলিয়ে দিতে চেষ্টা করবে তা খুবই স্বাভাবিক । 

দক্ষিণপন্থীরা আশা করছে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত বিরোধীদের মুখ বন্ধ 
করে দেবে, ঠিক যেমন প্রদেশগুলিতে মন্ত্রিতবের গদি দখল করার 
বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি যেই সরকারী ক্ষমও। 
গ্রহণের সপক্ষে সিদ্ধান্ত নিল, অমনি থেমে গেল। কিস্তু এইবার বিরুদ্ধ 

মতবাদী বামপন্থীর কী করবে ? 

সম্পূর্ণ »বামপক্ষের. তরক থেকে এই মুহুর্তে ভবিষ্বান্থাণী করা 



পচন রোধ কর ১১৯ 

বিপজ্জনক । আপাতত কেবলমাত্র ফরওয়ার্ড ব্লক সম্পর্কে আমর! বলব। 
ব্লক ব্রিটিশ সাআজ্যবাদের সঙ্গে কোনরকম আপস মেনে নিতে পারে 
না। আপসের সঙ্গে আমাদের পূর্ণ স্বরাজের লক্ষ্যের কোন সঙ্গতি নেই । 
অতএব আমরা ঘে(ষণ! করতে বাধ্য হব, আপস মানতে আমরা বাধ্য 
নই এবং আমরা স্বাধীনতার লড়াই চালিয়ে যাব | আমাদের মতে 
'আপমসওয়ালার! ছুটো। অপরাধে অপরানী-_ প্রথমত স্বাধীনতার লক্ষ্যকে 
পরিত্যাগ কর!) দ্বিতীয়ত অহিংস অসহযোগের পদ্ধতিকে বরবাদ কর। 
অতএব আমরা যদি ঘোষণা করি যে। আপসওয়ালার। যেহেতু কংগ্রেসের 

মূলনীতি ত্যাগ করেছে, তার! আর কংগ্রেসকর্মী থাকছে না, তাহলে 

আমরা মোটেই অন্যায় করব না। যদি তার! তাদের দৃষ্ষর্ম থেকে 

বিরত না হয় অথব। কংগ্রেসকে আকড়ে থাকে; কংগ্সেস থেকে তাদের 

বিতাড়িত করে আমরা আরও বেশি ন্যারসঙ্গত কাজ করব । 

কারণ, কংগ্রেস মূলত ও প্রথমত 'এমন একটি সংগঠন যার লক্ষ্য 
পূর্ণ স্বাধীনত। এবং বে পদ্ধতি তা গ্রহণ করেছে তা অসহযোগ ও 
সত্যাগ্রহ | যদি কোন কংগ্রেসকর্মী এই মূল ও প্রাথমিক নীতিকে 
পরিহার করে, স্বতঃই মে আর কংগ্রেসকর্মী থাকছে না । এবং কাল 

ঘদি কংগ্রেস তার মূল লক্ষ্য ও পদ্ধতিকে ত্যাগ করে; তবে ১৯২০ সাল 
থেকে আমরা যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে পরিচিত তা সেই 
কংগ্রেন আর থাকবে না । আপসওয়ালার! যদি ন্বেচ্ছায কংগ্রেস থেকে 

বেরিয়ে আসে অথবা কংগ্রেস থেকে তাদের যদি বহিষ্কার কর! হয় তার 

ফলে, কংগ্রেস আবার আগেকার অবস্থা ফিরে পাৰে এবং যে বৈপ্লবিক 

সংগঠন কংগ্রেসের বরাবর হওয়া উচিত, কংগ্রেস আবার তাই হয়ে 
উঠবে। কেন আমর! কংগ্রেস ছেড়ে গিয়ে স্বার্থাস্বেধী আদর্শচ্যুতদের 
মেই সংস্থার ম্বণাম ও এতিহোর অধিকারী হতে দেব? তাদের 
বিতাড়িত করতে হবে এবং তারা যদি চায় তবে তার! নিজেদের জন্থা 
আলাদা সংগঠন গড়ুক। কংগ্রেদ কেবলমাত্র তাদের সংগঠন থাকবে 
স্বাধীনতা যাদের লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে উপনীত হতে যারা সংগ্রাম 

চালিয়ে বাধে । 



১২৬ কোন পথে? 

আমরা বুঝতে পারছি আপসওয়ালারা স্বেচ্ছায় কংগ্রেস ছেড়ে 
নাও যেতে পারে এবং দলবদ্ধ সখ্যাধিক্যের জোরে এ সংস্থার স্থনাম 

নিজেদের স্বার্থে তার। ব্যবহার করতেও পারে । সেরকম অবস্থায় মনে 
হয় ছুটো৷ কংগ্রেস হবে । তখন সাধারণ মানুষকে, জনসাধারণকে ঠিক 

করতে হবে, ঠিক করে বলতে হবে কোন্ কংগ্রেস তাদের কংগ্রেস। 
ভারা কী উত্তর দেবে, সে বিষয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নেই-_- 

কারণ জনসাধারণ আমাদের দিকে । মহাত্মা গান্ধীর নামের প্রভাব 

সত্বেও সম্মিলিত দক্ষিণপন্থীদের থেকে সম্মিলিত বামপন্থীদের অনুগামী 

সংখ্যা] অনেকগ্ুণ বেশী । বন্ততপক্ষে বামপন্থীদের সমর্থন না থাকলে 
বর্তমান কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির অনুগামী বলতে কে আর আছে ? 
সংগঠিত কৃষকশ্রেণীর, সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর, সংগঠিত যুবসমাজের, 
সংগঠিত ছাত্রদমাজের এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির কোন আস্থা 
এদের উপর নেই । অতএব, এত অল্প লোকবল নিয়ে তারা কি ভারতের 
জনগণের হয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারবে? এ প্রশ্রের 

উত্তর বলার দরকার হয় না 

দক্ষিণপন্থীরা কবে আপস নিষ্পত্তি করতে সমর্থ হবে সেইদিনের 

জন্য অপেক্ষা না করে আমাদের এখন থেকেই উচিত সেই দিকের 
সব রকম প্রয়াম ব্যর্থ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা । সেই উদ্দেশ্যেই 
কংগ্রেসের যখন অধিবেশন হবে তখন রামগড়ে একটি আপস- 
বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠানের আয়োজন কর! হচ্ছে। দেশের বামপন্থী 
সবাই এবং বামপন্থী সব সংগঠন ১৮ই ও ১৯শে মার্চ আপসবিরোধী 
সম্মেলনকে সম্পূর্ণ সাফল্যমগ্ডিত করতে রামগড়ে যেন দলে দলে যোগদান 
করে । আমাদের মনে কোনই সন্দেহ নেই যে, এই সম্মেলন যদি 

সাকল্যমগ্ডিত হয়, তাহলে আপসের সব চেষ্টা আপনিই খন্ধ হয়ে 
যাবে এবং তার ফলে কংগ্রেসকে এবং দেশকে জাতীয় ছর্দৈবের হাত 
থেকে রক্ষা করা যাবে। 

বিহার প্রাদেশিক কিষাণ সভা রামগড়ে এক কিষাণ সমাবেশের 

আয়োজন » করছে। তাতে ছু লক্ষ কিষাণ যোগ দেবে। রামগড় 



পচন রোথ কর ১২১ 

কংগ্রেস অধিবেশন যখন অনুষ্ঠিত হচ্ছে তখন ব1 তার কাছাকাছি সময়ে 
সেখানে নিখিল ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক-এর কনফারেন্স বাতে হয় সেই 

প্রস্তাব আমি করছি। এই উপলক্ষ্য তাই নিখিল ভারত আপসবিরোধী 
সম্মেলন অনুষ্ঠানের পক্ষে উপযুক্ত হতে পারে । আমরা আশা করি এই 
সন্মেলন অনুষ্ঠিত হবে এবং এই সম্মেলন যাতে সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত 
হয় সেই উদ্দেষ্ত্ে বামপন্থীরা এবং বিভিন্ন বামপন্থী সংগঠন দলে 

দলে তাতে যোগ দেবে । এই সম্মেলন আপসের সব আলোচনার 
সমাপ্তি ঘটাবে এবং যে পচন শুরু হয়েছে তা রোধ করবে। 

ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধীর কাছে আমাদের আবেদন, ব্ড়লাটের 
বাড়িতে দীর্ঘ ও ক্রাস্তিকর এই যাত্রা! ক্ষান্ত করে তিনি এগিয়ে এসে 
১৯২* সালের মত তার দেশবাসীকে নেতৃত্ব দান করুন। 



বাংলার জট 

১৭ই ফ্রেক্রয়ারি, ১৯৪০-এর “ফরওয়ার্ড ব্রক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় 

যে সকল বন্ধুবান্ধব কংগ্রেসের কার্ধকলাপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 
যুক্ত নয় তার! কংগ্রেসের ভিতরকার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে প্রায়শই 
বিভ্রান্ত বৌধ করছে। দেশের ন্তুদূর প্রান্তে যে সকল কর্মী আছে 
তাদের সম্পর্কে একথা বিশেষভাবে প্রযুজা | সাধারণ বুদ্ধিতে বলে : 
“কংগ্রেসের লক্ষ্য তো স্বাধীনতা | কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এবং বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্যরা সকলেই জনমেবক এবং তার! 
সকলেই তাদের দেশের স্বাধীনতা অর্জন করতে কৃতসংকল্প | তাহলে 

কেন এই গৃহবিবাদ ?” 
অপরের। নিতান্ত আনাড়ীর মত এইভাবে আবেদন জানায় £ 

“কংগ্রেস হাই কমাগ্ডের সঙ্গে আপনাদের সব মতবিরোধ দয়া করে 

মিটিয়ে ফেলে সম্মিলিত ফ্রন্টে শত্রর বিরুদ্ধে দাড়ান।” যেন আমরাই 

ওয়াকিং কমিটির সঙ্গে বিবাদ বাধিয়েছি ! 
সাধারণের "স্মৃতি যে স্বশ্নস্থায়ী-__তা স্ুৃবিদিত। তাই, অতীতে যা 

ঘটেছে অল্প কথায় তা একবার বলে নেওয়। দরকার । 

১৯৩৯-এর এপ্রিল মাসে কলিকাতায় আমার সম্ভাপতিত্বে নিখিল 
ভারত কংগ্রেস কমিটির যখন বৈঠক বসে এবং সেখানে নতুন ওয়াকিং 
কমিটি গঠনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তখন সমমতাবলম্বী কেবিনেটের 
গান্ধীবাদী তব্বের সঙ্গে আমাদের বিরোধ বাধে । আমাদের মোদ্দা! 

কথা বলে দেওয়! হয় যে, ভবিষ্যতে দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থীদের 
সহযোগিতায় কাজ করতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে এই অনহযোগিতা 

গুরু হয় ১৯৩৯-এর ফ্রেব্রুয়ারি মাস থেকে; যখন কাগ্রেস প্রেসিডেন্ট 
পদে আমি পুননির্বাচিত হই, তখনই ওয়াকিং কমিটির সদন্যরা তাদের 
পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন । 



বাংলার জট ১২৩ 

কেবলমাত্র আমাদের অসহযোগিতারই সন্মুথীন হতে হয় না, 

মহাত্মা গান্ধীর মত করতৃতসম্পন্ন ব্যক্তির কাছ থেকেও আমাদের এ- 
কা শুনতে হয় যে, নিকট ভবিষ্যাতে জাতীয় সংগ্রামের কথ| উঠতেই 
পারে না। 

এইরকম জটিল অবস্থায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বোঝাতে 
চাইলেন, যেহেতু আন্তর্জাতিক সক্কট ঘনীভূত হয়ে আসছে আভ্যন্তর্নিক 
মতবিরোধ সত্বেও আমার পক্ষে কংগ্রেসের ভিতরে একটা নতুন 
সংগঠন গড়ে তোল! কিংবা পদত্যাগ করা--কিছুই উচিত হবে না। 
আমার যুক্তি ছিল, যেহেতু নিকট ভ বিষ্যুতে আন্তর্জাতিক সঙ্কট অনিবার্ধ 

এবং সেই সঙ্কটের উপযোগী কোন ব্যবস্থা! কংগ্রেস হাই কমাগু গ্রহণ 

করবে এরকম আশা করাই ছুরাশা, অতএব সময় নষ্ট না করে 
আমাদের নিজন্ব সংগঠন আমাদের গড়ে তোলাই বিধেয়। ওয়াকিং 
কমিটি যদি ব্যর্থ হয় তবুও এই সংগঠনের দকন দৃঢ়তার সঙ্গে আমরা 
আস্তর্জাতিক সম্ছটের সম্মুখীন হতে সমর্থ হব। 

ফরওয়ার্ড ব্লক ও বামপন্থী সংহতি কমিটি এইভাবেই স্থ্টি হল। 
এবারে ১৯৩৯-এর ৯ই জুলাই প্রতিবাদ জ্ঞাপনের কথা উল্লেখ 

করছি । বোম্থাইয়ে ১৯৩৯ সালের জুন মাসের বৈঠকে নিখিল ভারত 
কংগ্রেস কমিটির যে ছুটি আপত্তিকর প্রস্তাব গৃহীত হয়, তার প্রতিবাদে 
ভাক্সতের সর্বত্র বামপন্থী সংহতি কমিটির উদ্যোগে জনসভা অনুচিত 
হয়। এই প্রস্তাব ছটির একটিতে আইন অমান্য করার বাক্তিগত 
অধিকার কংগ্রেন কমর্দের কাছ থেকে কাধত কেড়ে নেওয়া হয়। 

'অপর প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলি থেকে 
সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলিকে অধিকতর শক্তিশালী করে তোল! । 

আমার নেতৃত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ক'গ্রেস কমিটি ৯ই জুলাইয়ের 

প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করে। 

বি. পি. সি. সি.-র ( বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ) উপর 
আক্রমণের এই হল স্ুত্রপাত। ওয়াকিং কমিটির এক ভ্ুকুমে 
বি. পি. সি. সি.-র প্রেসিডেন্ট পদ থেকে আমাকে অপসারিত করা 
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হল। বি. পি. সি. সি. এই হুকুম মাথা পেতে নেয়নি, তার কলে দীর্ঘ 
বাগবিতগ্া! শুরু হল। এই বিতর্ক চলাকালে স্পষ্ট বোঝা গেল, বি. 

পি. সি. সি.-র সংখ্যাগরিষ্ঠ একটা অংশ হাই কমাণ্ডের জ্রকুটি সর্থেও 
আমার সঙ্গেই থাকবে। এবং এই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বামপন্থী 
সংখ্যাগরিষ্ঠ । 

১৯৩৯-এর জুন থেকে উল্লিখিত ঘটনাবলী দেখিয়ে দিল, এ. আই- 
সি. সি.-তে অধিকাংশ সদস্তের সম্মতিক্রমেও যদি এমন প্রস্তাব গৃহীত 

হয় ঘা নীতির দিক থেকে আপত্তিকর, সংখ্যালঘু তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করতে দ্বিধা করবে না। অর্থাৎ প্রদেশে সরকারী দায়িত্ব গ্রহণের 

ক্ষেত্রে যেমন হয়েছিল, সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের জোরে নিখিল ভারত 
কংগ্রেস কমিটি যেই সরকারী ক্ষমতা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিল অমনি 
সংখ্যালঘু বিরুদ্ধবাদীদের মুখ বন্ধ হয়ে গেল, এইরকম অবাধে 
যথেচ্ছাচার চালিয়ে যাওয়া দক্ষিণপস্থীদের পক্ষে আর সম্ভব হবে না। 

দক্ষিণপন্থী নেতারা নুদূর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্ত নিল, 
এখন থেকে সংখ্যালঘুদের বশ্যতা ও নিয়মশৃঙ্খলা স্বীকার করতে বাধা 
করা হবে, যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠের জোরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে 
শেষ পর্স্ত যখন আপসে আসা যাবে তখন যেন বিরুদ্ধমতাবলম্্ী 

বামপন্থীদের কোন বেস্রো কণন্বর না শোন। যায় । প্রকৃতপক্ষে এই 
কারণেই প্রেসিভেপ্টের পদে আমার পুনশির্বাচনকে প্রচণ্ডভাবে বাধা 
দেওয়া হয়েছিল। 

দক্ষিণপন্থীদের উদ্বেগের আরও একটা কারণ ছিল। বিহারের 
রামগণ্ডে পরবর্তী কংগ্রেসট। তার! নিঝ গ্কাটে কাটাতে চেয়েছিল এবং 

১৯৩৯-এর মার্চে ব্রিপুরি কংগ্রেসের অনিশ্চিত পরিবেশ যাতে দেখা 
ন। দেয় সেইজন্া তার! উদ্গ্রীৰ ছিল । তার! স্পষ্টই বুঝে ছিল যে বাংল! 
থেকে রামগড় কংগ্রেসে বামপন্থী ভেলিগেটের বেশ 'বড় একটা দল, 
সম্ভবত ৪৫০ জনকে, পাঠানে! হবে । যে কোন উপায়ে তা পণ্ড করতে 

হবে। 

অন্যান্য,প্রদেশের কংগ্রেস কার্ধকলাপ সম্পর্কে যারা অবহিত নয় 
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তাদের এই ধারণ যে বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিই শুধু 
প্রেস হাই কমাগ্ডের বিরোধিতা করছে । আসল ঘটনা কিন্ত এর 

বিপরীত | ফরওয়ার্ড রক দর্বভার্তীয় সংগঠন বলে দেশের প্রতিটি 
প্রান্তে কী ঘটছে আমর! তার খবর রাখি | অতএব আমর! দায়িত্বের 
সঙ্গে একথ! বলতে পারি যে, সাধারণভাবে বামপন্থীরা এবং বিশেষ- 
ভাবে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিটি প্রদেশে ওয়াকিং কমিটির আক্রমণের 
লক্ষ্য হয়ে দাড়িয়েছে । যেখানে যেখানে বামপন্থীদের ও ফরওয়ার্ড 
ব্লক-এর অবস্থা বেশী শক্তিশালী, আক্রমণ সেই সব ক্ষেত্রে কঠিনতর | 
যেহেতু বাংলায় আমাদের শক্তি সবচেয়ে বেশি, হাই কমাণ্ডের 
আক্রোশ বি. পি. সি. সি.-র উপর সবাধিক। 

বি. পি. সি. সি.-কে হেয় ও দমন করার জন্য ওয়াকিং কমিটি পর 
পর অনেক ব্যবস্থা অবলম্বন করে, কিন্তু কোনই লাভ হয় না। একট! 

তুচ্ছ কারণে বি. পি. সি.সি.-র উপরে একট দলীয় নির্বাচনী ট্রাইবুনাল 
চাপানে! হয়। ট্রাইবুনালের জন্য যে সকল নিয়ম বি. পি. সি. সি. 
প্রণয়ন করে ওয়াঞ্চিং কমিটি ভা বিশেষভাবে দেখার এবং তাতে 

হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন বোধ করে । কিন্তু অন্যান্য প্রদেশের ক্ষেত্রে 
তা করা হয়নি। অতঃপর হাই কমাণ্ড আবিষ্কার করল, এত সব করেও 

নতুন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কমানে। 
যাবে না । তারপর ওয়াকিং কমিটি মরিয়া হয়ে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ 
করল। তার। বি. পি.সি.সি.-কে কার্ধত বাতিল করে দিয়ে ১৯৪০-এর 
মার্চ মাসে রামগড়ে যে কংগ্রেস অধিবেশন বসবে তার জন্য ডেলিগেট 

নির্বাচনের সম্পূর্ণ দাস্রিত্ব দলীয় এক এডহক্ কমিটির উপর ন্যস্ত 
করল। বামপন্থী বাংলাকে একবার পথ থেকে সরিয়ে দিতে পারলে, 

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ব্যাপারে এবং রামগড় কংগ্রেসেও দক্ষিণপন্থীর। 
অবাধে যা ইচ্ছা তাই করে যেতে পারবে । 

এক্স মধ্যে কৌতুকপ্রদ এক ঘটনা! ঘটে । বি. পি. সি.সি.-র হিসাব 
পরীক্ষা করার জন্য ওয়াকিং কমিটি একজন অভিটারকে পাঠায়। 

তার আপ্রাণ চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয়। বাংলায় ওয়াকিং কমিটির 
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যারা দালাল ছিল তারা কমিটিকে ভূল খবর পাঠায়। তার! 
জানিয়েছিল বি. পি. সি. সি.-র ও বঙ্গীয় পার্লামেন্টারি পার্টির তহবিল 
থেকে নিখিল ভারত করওয়ার্ড ব্লককে অর্থসাহাধ্য করা হয়। 

আমাদের সন্দেহ নেই, যতদিন দক্ষিণপন্থীর। ব্রিটিশ সাআ্াজ্যবাদের 
সঙ্গে আপসের বা প্রদেশগুলিতে ক্ষমতায় পুনর্বহাল হবার আশা 
পোষণ করবে ততদিন বামপন্থীদের ও ফরওয়ার্ড রক-এর [বিরুদ্ধে 
প্রতিশোধ ও আক্রমণ অব্যাহত থাকবে । বর্তমানে আমরা ক্ষমতা 

দখলের রাজনীতি দেখতে পাচ্ছি এবং যা ঘটছে তার জন্য কারও 

অবাক হওয়া উচিত নম্ব। 

দক্ষিণপন্থীদের আক্রমণের জবাবে অথবা আক্রমণ থেকে 

আত্মরক্ষার জন্য আমরা যে বাবস্থাই গ্রহণ করি না কেন, তা সব- 
ভারতীয় পর্যায়ে হওয়! একান্ত দরকার । অন্য কোন সংগঠনে এই- 
রকম সর্বভারতীয় ফ্রন্ট ন। যদি থাকে ফরওয়ার্ড বলক-এ আছে। একটি 
বিষয়ে সবাই নিশ্চিন্ত থাকতে পারে, বামপন্থী বাংলা বামপন্থী ভারত 
থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে না । 

বাংলাদেশে যে সংঘর্ষ চলেছে ত1 সর্বভারতীয় পর্যায়ের সংঘর্ষ-_ 
প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও প্রগতিশীল শক্তির মধ্যে সংঘর্ষ--দক্ষিণপস্থী ও 

বামপন্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ--আপসের নীতি ও আপসবিরোধিতার 

নীতির মধ্যে সংঘর্ষ । এইরকম সংঘর্ষের চুড়ান্ত সমাধান স্থানিক বা 
প্রাদেশিক পর্যায়ে হতে পারে না। সমাধান তখনই সম্ভব যখন 

প্রতিক্রিয়াশক্তিকে উৎখাত করা হবে-_এবং সাশ্রাজাবাদের বিরুদ্ধে 

আপসহীন সংগ্রামের অনুকূলে আপসের নীতিকে পরিহার কর] হবে। 
ততদিন পর্যন্ত হই ফ্রণ্টে আমাদের সাহম ও দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই 
চালিয়ে যেতে হবে। মনে যেন এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে আমরা 
জয়ী হবই এবং সেই জ্ শীত্ই হবে। 



সাম্প্রদায়িক এঁক্যের দিকে 
২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪, “ফরওয়ার্ড ব্ুক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়। 

কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন আগতপ্রায়। ব্লামগড়ে কংগ্রেম 

অধিবেশনে কী হয় না হয় তার উপরে অনেক কিছু নির্ভর করছে। 
বাংলাকে জোর করে যে যোগদান করতে দেওয়া হয়নি সেই কারণে 

এবং গত এক বছর ধরে সার! দেশে কংগ্রেস হাই কমা বামপন্থীদের 

বিরুদ্ধে যে আক্রমণ চালিয়ে এসেছে তার দয়ায় ওই কংগ্রেসে 
বামপন্থীদের সংখ্য! হবে অত্যন্ত নগণ্য । বাংলার যে সৰ ডেলিগেট 

স্বাভাবিক অবস্থায় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে যোগদান করতে - 

পারতেন; এই বাধ্যতামূলক অনুপস্থিতিতে তাদের আক্ষেপ করার কারণ 
নেই। রামগড়ে যদি তারা পুরোপুরি শক্তিতে উপস্থিত হতেন, তবুও 
তারা কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে কিছুমাত্র প্রভাবিত করতে পারতেন ন1। 

রামগড় কংগ্রেস নিয়ে বামপন্থী! যদি মাথা না! ঘামায় তাহলে ছুনিয় 
রূসাতলে যাবে ন1। প্রকৃতপক্ষে যদি তার। রামগড় কংগ্রেসকে দক্ষিণ 

পন্থীদের কংগ্রেসে পরিণত করতে পারে, তাহলেই বরঞ্চ ভাল হবে । 

এই বছরে, কংগ্রেসের ভিতরে যা হবে তার থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ 

ঘটনা ঘটবে কংগ্রেস প্যাণ্ডেলের বাইরে । বিহার প্রদেশিক কিষাণ 

সভ] বিরাট এক কিষাণ সমাবেশের ডাক দিয়েছে । আশেপাশের 

জেলা! থেকে কমপক্ষে ছু লক্ষ কিষাণ তাতে যোগদান করবে। 
কগ্রেসের বাৎমরিক অধিবেশন যে সময় অনুষ্ঠিত হবে প্রায় একই" 

সময়ে রামগড়ে নিখিল ভারত আপসবিরোধী সমন্মেলনও বসবে | এই 
সম্মেলন যদি সাফল্যমপ্ডিত হয়, রাজনৈতিক গুরুত্বের দিক থেকে 

তাহলে তা কংগ্রেসকেও ম্লান করে দিতে পারে। যাই হোক না কেন। 

তার ফলে কংগ্রেস হাই কাণ্ড ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে আপসের 
যা কিছু কথাবার্তী, য1 কিছু প্রয়াস চলছে, সে বেন চিরতরে সমাপ্তি 
ঘটাতে পাবে। 



১২৮ কোন পথে? 

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসে আসার প্রয়াস থেকে কংগ্রেস 

হাই কমাগুকে নিরস্তভ হতে বাধ্য করা দেশের রাজনৈতিক অগ্রগতির 
দিক থেকে একান্ত প্রয়োজন। এই কাজ সম্পন্ন হলে, কংগ্রেসের সামনে 
একটিমাত্র পধই খোল! থাকবে-__সে পথ আপসহীন সংগ্রামের পথ, 

পূর্ণ রাজে যার পরিণতি । যারাই ভারতের স্বাধীনতা চায় তান! 
সবাই জাতীয় সংগ্রাম শুরু করতে বাধ্য হবে। 

দেশের মধ্যে যারাই সাআজ্যবাদবিরোধী, নারীপুরুষনিবিশেষে 
যারাই স্বদেশপ্রেমিক, জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ডাক তাদের সবার 
কাছে আবেদন পৌছিয়ে দেবে। রণডস্কা যখন বেজে উঠবে, বাকা 
মুক্তিপাগল তার! সবাই জাতি ধর্ম উচ্চনীচনিবিশেষে সারিবদ্ধ হয়ে 
স্বাধীনতার পথে যাত্র। শুরু করবে। 

জনগণ স্বাধীনতার সংগ্রামে যখন সহযোদ্ধা হবে, তখন নতুন এক 
সমাজাত্সিক বোধ দেখা দেবে__-এবং সেইসঙ্গে নতুন মনোভাব, 
নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গী, নতুন এক আদর্শের বিকাশ ঘটবে । এই বিপ্লৰ 
যখন ঘটবে ভারতবাসী তখন অন্য মানুষ, ভারতবাসীর। তখন এক 

বৈপ্লবিক জাতি হয়ে উঠবে । অনেক সমস্ত। আজ য। ছুরহ বলে মনে 

হচ্ছে, তাদের পক্ষে তখন তা সমাধান করা সহজ হবে। 

বর্তমান অবস্থায় সাম্প্রদায়িকতার বিষক্রিয়াকে ধ্বংস করা এবং 

আমাদের কর্মজীবনে সর্বান্মক আতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটানে। প্রায় 
অসম্ভব | কিন্ত একবার আমরা! যদি জাতিগতভাবে বৈপ্লবিক মনো- 
ভাবের বিকাশ ঘটাতে পারি এই কাজ কত তখন সহজ হয়ে যাবে । 

সাম্প্রদায়িকতা দূর হবে তখনই যখন সাম্প্রদায়িক মনোভাৰ 
চলে যাবে । অতএব মুসলিম, শিখ+ হিন্দু, শ্রীষ্ঠান ইত্যাদি? যারাই 
সাম্প্রদায়িক মনোভাব কাটিয়ে উঠতে পেরেছে এবং যথার্থ জাতীয়তা- 
বাদী মনোভাবাপন্ন, সান্প্রদায়িকতাকে দূর কর] গ্লেই সকল ভারত- 
বাসীর কর্তব্য । জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যে যুদ্ধ করে নিঃসন্দেহে সে 
বথার্থ জাতীয় মনোভাবাপন্ন। 

যে কোন যুদ্ধে সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তা দলের উপর বিশেষ দায়ি 



সাম্প্রদায়িক এঁক্যের দিকে ১২৯ 
স্স্ত হয় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একই কারণে যারা : 
পুরোগামী তাদের স্কন্ধেই বিশেষ দায়িত্ব পড়বে । আস্তুঃসাম্প্রদার়িক- 
অর্থাৎ জাতীয় একতার ভিত্তি স্থাপনের দায়িত্ব তাদেরই । ভারতের: 
খ্বাধীনতার জন যে সকল হিন্দু ও মুসলিম, শিখ ও খ্রীষ্টান লড়াই 
করবে, সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের বিশেষভাবে 
বিনিয়োগ করতে হুবে। একবার এই সমস্তার সমাধান করে সারা 
দেশের কাছে তা ঘোষণা করার পন্সে আবহাওয়া আপনি বদলে 
যাৰে এবং চিরদিনের জন্য সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটবে । যার! 
পুরোগামী ভার! যদি পথ দেখায়, শেষ পর্যন্ত সমস্ত জাতি তাদের 
অন্ুমরণ করবে । ৃ্ 

অতএব কংগ্রেসের এবং মুসলিম লীগের হাই কমাণ্ড কৰে 
সান্প্রদায়িক সমন্তার একট সমাধান বাতলিয়ে দেবে সেই দিনের 
অপেক্ষায় আমাদের হাত গুটিয়ে বসে থাকার দরকার নেই। বর 
যারা ত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধ! তারা যাতে একত্রিত হয়ে এই সমন্তার 
সমাধান করে সেইদ্দিকে আমাদের নজর দেওয়া উচিত । যদি তারা 

সাফল্যলাভ করে, প্রথম ও সবচেয়ে বড় বাধা তাহলে দূর হবে এবং 
জনসাধারণ-_-সমস্ত জাতি-__-তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে । যার 

স্বাধীনতাকে ভালবাসে এবং তার জন্ত মৃত্যু বরণ করতে পারে তার! 
আর ষেকোন লোকে থেকে অনেক সহজে সাম্প্রদায়িক লমহ্যার 
মমাধান করতে পারে । অতএব অগ্রগামী সৈনিকরা আগুয়ান হও, 
তোমাদের উপর যে দায়িত্ব এসেছে তা পালন কর। 



জার্সানি সম্পর্কে একটি কথ! 

১৯৪০-এর ১৩ই মার্চ “ফরওয়ার্ড ব্রক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় । 

মনে হয় আধুনিক যুদ্ধবিগ্রহে গতিবেগ ও চঞ্চলতা৷ অতান্ত গুরুপূর্ণ 
অঙ্গ । প্রাচীন এক প্রবাদে বলে, “শুভারম্ত মানেই অর্ধেক নিষ্পন্ন |” 

কালে একে বদলিয়ে বল। উচিত, “দ্রতারস্তভ মানেই অর্ধেক নিষ্পন্ন 1” 

নিষ্ঠ। ও একাগ্রতার সঙ্গে জার্মানি এই উপদেশ পালন করে চলেছে। 
বাইনলাগ্কে সামরিক দখল করতে; অথবা চেকোন্নোভাকিয়াকে 

আত্মসাৎ করতে, অথবা! পোলাণ্ড আক্রমণে, অথবা একেবারে সম্প্রতি 

স্কাপ্ডিনাভিয়ায় অনুপ্রবেশ, জার্মানি সর্বদা বিহ্যৎগতিতে কাজ 

করেছে । শক্রর নার্ভকেন্দ্রে হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে শত্রু ভাল করে 

বোঝবার আগেই সে শক্রকে অভিভূত ও অকর্মণ্য করে দিয়েছে | এই- 
রকম আকস্মিক আক্রমণকৌশলের পিছনে দীর্থকালব্াাগী সমন 
পরিকল্পনা এবং তদনুযায়ী উপযুক্ত প্রস্ততি থাকে তা সহজেই বোঝ। 

ঘায়। এইপ্রকার বিশদ পরিকল্পন! রচনায় 'এবং সমত্ব প্রস্তুতিতে নাৎসী 

জার্ধানির দক্ষতা অতুলনীয় । 

বিশদ পরিকল্পনা ও উপযুক্ত প্রস্তরতির কথা বাদ দিলেও সময়সুচী 

অনুযান্নী একটা! নিদিষ্ট কার্ধক্রম পালন করতে হলে কর্মশক্তি ও ৰল- 
বীর্ষের দরকার হয় । এইসব গুণাবলী নাতসীদের নিশ্চয় আছে । তাদের 
ভ্রুতগতি ও সচলতার দরুন বিনা ব্যতিক্রমে তারা শক্রকে অপ্রস্তুত 
অবস্থায় পেয়েছে এবং তাকে পর্যুদস্ত করতে তাদের বিশেষ বেগ 
পেতে হয়নি । 

যে ভাবে চেকো স্লোভাকিক্সাকে পধুদব্ণ করে ভার্মানির অন্তু 
কর। হল তাতে অনেকেই অবাক হয়ে গিয়েছিল । তিন সপ্তাহের মধো 

পোলাগুকে জয় করে নেওয়া আরও বিম্ময়কর, কারণ আধুনিক 
প্রয়োজনীস্ত ন্ত্রসক্দায় সজ্জিত শক্তিশালী এক সেনাবাহিনী আছে 



জার্মানি সম্পর্কে একটি কথ। ১৩১ 

বলে পোলাগ্ডের খ্যাতি ছিল এবং নিভ্পক যোদ্ধা বলেও পৌলদের 
স্থনাম ছিল। 

রণকৌশলের দিক থেকে পোলাণ্ডের আসন্ন আক্রমণের 
পরিপ্রেক্ষিতে চেকোন্নোভাকিয়াকে দখল করে নেওয়। প্রয়োজন 
ছিল। পোলাও অধিকার, অন্ততপক্ষে পোলিশ কর্িরিভর অধিকার, 
জার্সানির প্রধান অংশের সঙ্গে পূর্ব প্রুশিক্ার যোগ বজায় রাখবার জন্য 

দরকার ছিল | অস্টিিয়া, ভানসিগ, মেমেল্লাণ্ড দখলও বোঝা যায় । 
অন্তান্য কারণ ছাড়াও জাতি ও ব্ণগত কারণ তার অন্যতম কারণ 
ছিল। কিন্তু স্কা্ডিনেভিয়! সম্পর্কে কী বলা যায় ? 

ডেনমার্ক এবং নরওয়ের মত ছোট ছোট স্কাপ্ডিনেভিয়ান দেশগুলি 
কখনই শক্তিশালী জার্মানির কাছে বিপদের কারণ হয়নি । তাহলে 
জার্মানি কেন তাদের আঞ্চলিক অথগ্ুতাঁকে অমান্য করল ? আপাত- 

দৃষ্টে মনে হয় এর কারণ, নরওয়ের উপকূলবর্তী নৌ-এলাকায় 
গ্রেটব্রিটেন মাইন পেতেছিল এবং জার্মানি তার প্রতিশোধ নিতে এই 
কাজ করেছে । 

কিন্তু এই উত্তর যথেষ্ট নয়। নরওয়ের উপকূলবতা এলাকায় মাইন 
পাতার জন্য ব্রিটেন যদ দায়ী হয়ে থাকে ভার উপর প্রতিশোধ 

নিতে হলে, জামানির তাকেই কঠিন আঘাত করা উচিত ছিল। তার 
বদলে সে ডেনমাক ও নরওয়েকে আঘাত করল কেন ? 

যেহেতু জামানির বিশ্বাস করার কারণ ছিল; গ্রেট ব্রিটেনের মতল্ব 
ছিল ডেনমার্ক ও নরওয়েকে দখল করে নেওয়া-_ঠিক যেমন প্রথম 
মহাযুদ্ধের সময় গ্রেটক্রিটেন গ্রীসের সালোনিক! দখল করে নিয়েছিল । 
সেইজন্য জামানি তার শক্রর মতলব বুঝে আগেভাগে স্কাগ্ডিনেভিয়ার 
দেশগুলি দখল করে নিল। অধিকতর গতিবেগ ও দ্রেত সঞ্চলনের 

দরুন, জার্মানি ত্রিটেনের আগে তা করতে পেরেছে । ডেনমার্ক দখল 
হল যেন হাওয়। থেতে যাওয়া, আর নরওয়ে দখল যেন আনন্দ বিহার । 

পুজ্থানুপুক্খ পরিকল্পন। ও প্রস্তুতির ফলে বিহ্যাৎগতিতে এত সব সম্পন্ন 

কর। পস্ভব হয়েছে। 



১৩২ কোন পথে €. 

ভেনমার্কের ফারো হ্বীপ ব্রিটেন যে দখল করে নিয়েছে তার 

থেকেই বোঝা যায় ডেনমার্ক ও নরওয়েকে ব্রিটেন অধিকার করে 

নেবে, জার্মানির এই ধারণ! ভিত্তিহীন ছিল না। 

ব্রিটিশ নৌবহর, সেইসঙ্গে ব্রিটিশ ভূভাগের উপর ভবিষ্যতে 

আক্রমণ চালানোর জন্য এখন থেকে ডেনমার্ক ও নরওয়েকে তি 

হিসাবে ব্যবহার কর! যেতে পারে । 

জার্মানি ফ্যাসিস্ট হতে পারে, সাম্রাজ্যবাদী হতে পারে,-নির্সম বা 

বুশংস হতে পারে, তা সত্বেও এই গুণগুলির জন্য তাকে প্রশংসা না 

করে পার! যার না. যেমন, কীভাবে আগেভাগে পরিকল্পনা করতে 

হয়, সেইমত প্রস্তুত হতে হয়, সময়তালিকা অনুযায়ী কাজ করে 

বিহ্যাৎগতিতে আঘাত হানতে হয় । মহত্তর কোন আদর্শের জন্য এই 

গুণগুলিকে কি কাজে লাগানো যায় না? 



রামগড় অভিভাষণ 
১৯শে মার্চ, ১৯৪০, বিহারের রামগড়ে অন্ষ্টিত নিখিল ভারত আপসৰিরোধী 

সম্মেলনে প্রদত সভাপতির অভিভাষণের সম্পূর্ণ অনুলিপি । 

কমরেডগণ, 

আজ রামগড়ে নিখিল ভারত আপসবিরোধী সম্মেলনে 
সভাপতিত্ব করার জন্য আহ্বান করে আমাকে আপনারা বিপুল সম্মানে 
সম্মানিত করেছেন । সেইসঙ্ষে আমার স্কন্ধে যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন 
তা যথেষ্ট গুরুভার। দেশের সাগ্রাজ্যবাদবিরোধী যে সব শান্ত 
সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস প্রতিহত করতে দৃঢ়সংকল্প জনসমক্ষে 
তাদের আনবার উদ্দেশ্টেই এই সম্মেলন । এই সম্মেলনের সভাপতিস্ক 

কর! সহজ কাজ নয়। এই কাজ আরও গুরুত্বপূর্ণ, আরও কঠিন হয়ে 
ওঠে যখন দেখি স্বামী সহজানন্দ সরম্বতীর মত ব্যক্তি রিসেপশন 

কমিটির চেয়ারম্যান । স্বামীজ্গির উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজ 
আমরা এথানে সমবেত হয়েছি । 

কমরেডগণ) আমি আমার কর্তব্যে অবহেলা করব যদি আমাদের 
সামনে যে লমস্তা! রয়েছে তা আলোচন!। করার আগে এই সম্মেলন 

আয়োজন করার দায়িত্ব ধাদের উপর ছিল তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধ! 

নিবেদন না করি। এই সম্মেলনে মিলিত হবার আগে যে বাধাৰিপত্ভি 

পার হতে হয়েছে সে বিষয়ে আমার কিছু ধারণা আছে । এ বিষয়ে 

সেইজন্য বলবার আমার কিছুটা অধিকার আছে। এই সৰ বাধা- 
বিপত্তির প্রকৃতি ছিল ছু রকমের । প্রথমত সম্মেলনের জন্ত প্রয়োজনীয় 

আয়োজন করবার আগেই রামগড়ে যে সব স্থুল ও বাস্তব বাধাবিপত্তি 

উত্তীর্ণ হতে হয়। দ্বিতীয়ত সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের দেশব্যাপী 
নিয়মিত বিরুদ্ধ প্রচারের সম্মুধীন হতে হয়েছে এবং তাকে খণ্ডন করতে 
হয়েছে। এই প্রচারকার্ধে মবচেয়ে বিন্ময়কর ও বেদনাদায়ক ভূমিকা। 



১৩৪ কোন পথে? 

গ্রহণ করে বামপন্থীদের ( অথব! ভূয়ো বামপন্থীদের ) একটা অংশ 
খোলাখুলিভাবে এই সম্মেলনের নিন্দা করে এবং অস্তর্থাতী কার্যকলাপ 

চালিয়ে সম্মেলনকে পণ্ড করার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস করে। প্রকৃত- 

পক্ষে কয়েক মাস ধরে উত্তরোত্তর প্রকট হয়ে উঠছে, কিছুসংখ্যক 
বামপন্থী দক্ষিণপন্থীদের তাবেদারের ভূমিকা গ্রহণ করতে আরম্ত 
করেছে, তবে এরকম ঘটনা ইতিহাসে নতুন নয় | মানুষের বেঁচে থাকা 
মানেই শেখা, এবং যত বেশিদিন সে বাঁচে ততই সে বুঝতে পারে-_ 
ইতিস্থাস বারে বারে ফিরে ফিরে আসে-__স্থবিদিত এই প্রবচনটি 
কত সত্য। 

কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির যার তল্পিবাহক তারা যুক্তি দেখাচ্ছে, 
কংগ্রেসই তো! বৃহত্তম আঁপসবিরোধী সম্মেলন, অতএব এইপ্রকার 

একটা সম্মেলন অনাবশ্যক | পাটনায় কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির শেষ 

বৈঠকে যে প্রস্তাৰ গৃহীত হয় আমাদের সামনে ত! তুলে ধরে দেখানো 
হচ্ছে বে কংগ্রেস আপসবিরোধী নীতি গ্রহণ করেছে । এই ধরনের 

যুক্তির সারল্যকে তারিফ না করে পারা মায় না, কিন্তু যারা রাজ- 

নীতিজ্ঞ, যারা রাজনৈতিক কর্মা তাদের এতটা সরল হওয়। কি শোভন 
ও সঙ্গত ? 

পাটনা প্রস্তাবের সবটা? বিশেষ করে তার শেষের অংশটুকু ভালো 
করে পড়ে দেখলে বুঝতে দেরি হয় না ধে তাতে এমন অনেক ফাঁক 
আছে যা' প্রস্তাবটির স্বকীয় গুরুত্বকে হাস করেছে । এই প্রস্তাব গৃহীত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহাত্া গান্ধী এক বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দিলেন, 

মীমাংসার উদ্দেশ্যে ভবিষ্যৎ আলাপ-আলোচনার পথ বন্ধ করে দেওয়া 
হয়নি । আইন অমান্যের উপর মহাত্মাজীর পরবতাঁ দীর্ঘ মস্তব্য থেকে 

কোনক্রমেই আমরা আশ্বস্ত হই না যে, সংগ্রামের পর্ব শুরু হয়ে 
গেছে। প্রকৃতপক্ষে গত দেড় বছর ধরে আমাদের কাছে যা বিভ্রান্তি 
ও মর্সগীড়ার কারণ হয়ে টাড়িয়েছে তা এই যে, গ্রকদিকে' যেমন 

কংগ্রেস ওয়াফিং কমিটির সদস্যরা গরম গরম প্রস্তাব গ্রহণ করছেন এবং 

অগ্নুরূপ বিবৃতি প্রকাশ করছেন, তেমনই একই সঙ্গে মহাত্মা! গান্ধী বা 



রামগড় অভিভাষণ ১৩৬, 

দৃক্ষিণপন্থী অন্ত নেতার। এমন মন্তব্য ও বিবৃতি দান করছেন যাতে 

সাধারণের মনে একেবারে ভিন্ন ধারণার স্থ্টি হচ্ছে । এর পরেও, 
বিতর্কের প্রশ্ন থেকে বায়, পানা প্রস্তাব কি একান্তই গৃহীত হত, . 
যদি গত ছ মাস ধরে বামপন্থীর সমানে চাপ দিয়ে না যেত ? 

সাআজ্যবাদের সঙ্গে আপসের সব্প্রকার আলোচনার পথ চিরতরে 
বন্ধ হয়ে গেছে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছ থেকে স্পষ্ট ও দ্যর্থহীন 
ভাষায় এই ঘোষণা! শোনবার জন্য সারা দেশ সাগ্রহে প্রতীক্ষা! করছে । 
কিন্তু এই ঘোষণা কি আলন্ন ? যদি তাই হয়, কবে? - 

কমরেডগণ, যারা! জাহির করছে যে কংগ্রেসই বৃহত্তম আপস- 
বিরোধী সম্মেলন সম্ভবত তাদের স্মতিলোপ হয়েছে, অতএব তাদের 
মনে আবার পূর্বশ্মতি জাগিয়ে তোল! দরকার । তার! কি ভুলে গেছে, 

যুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস ওয়াফিং কমিটির সঙ্গে 

পরামর্শ করার প্রয়োজনমাত্র না বোধ করে সিমলায় গিয়ে মহামহিম 
বড়লাটকে জানিয়ে এলেন যে, যুদ্ধচালনার ব্যাপারে তিনি গ্রেট- 
বিটেনকে বিনাশর্তে সাহাযাদানের পক্ষপাতী ? তারা কি এটুকু বোঝে 
না, যেহেতু মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের একচ্ছত্র ডিক্লেটর, তার ব্যক্তিগত 
অভিমতের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য আছে ? তার! কি ভুলে গেছে, যুদ্ধ 

বাধবার পর থেকে; কংগ্রেস ওয়াঞ্কিং কমিটি আসল প্রশ্নটি_-যথা পূর্ণ 
স্বরাজের জন্য আমাদের দাবির প্রশ্ন ধামাচাপা দিয়ে ভুয়ো কন্স্টিটিউ- 

য়েপ্ট এসেম্র্ির দাবিকে সামনে তুলে ধরেছে ? তারা কি ভূলে গেছে, 
প্রধান প্রধান কিছু দক্ষিণপন্থী নেতা, তাদের মধ্যে কংগ্রেস ওয়াকিং, 
কমিটির সদস্যরাও আছেন, কন্প্িটিউয়েপ্ট এসেম্রির প্রকৃত রূপটিকে. 
ক্রমাগত ছে করে চলেছে এবং তারা 'এতদূর পর্ষন্ত গেছে যে, তাদের' 
সাধের কন্প্টিটিউয়েন্ট এসেম্রি নিবাচন করার ভিত্তি হিসেবে আইন 
পরিষদের বর্তমান ভোটাধিকারকে এবং পুথক নির্বচকমগ্ডলীকেও 
তার] মেনে নিষ্ডে রাজী ? তারা কি ভূলে গেছে কংগ্রেস মস্ত্রিসভাগুলির, 
পদত্যাগের পর থেকে কিছু কিছু কংগ্রেসী মন্ত্রী সরকারী ক্ষমতাক্ট, 

পুনরধিষ্ঠিত হুবার জন্য অত্যধিক আগ্রহ দেখাচ্ছে? ইংরেজ সরকারেক 



৩৬ কোন পথে? 

সঙ্গে আপসের ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধী গত ছমাসধরে যে একই- 

রকম মনোভাব পোষণ করে চলেছেন, তা কি তার! লক্ষ্য করছে ন।! 
এবং তার! কি জানে না, গরম গরম কথার আড়ালে আপসের জন্য 

কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে? 

আমাদের হ্র্তাগ্য, ইংরেজ সরকার কংগ্রেসের কথার উপর আর 
কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না, এবং ভাদের ধারণা হয়েছে কংগ্রেস নদস্যার। 

সুখে বাই বন্গুক না শেষ পর্যস্ত তারা লড়াইয়ে নামবে না । ১৯৩৯-এর 
সেপ্টেম্বর মাস থেকে প্রস্তাব ও বিবৃতির অভাব হয়নি । কংগ্রেস 
ওর়াঞ্কিং কমিটির কিছু কিছু সদস্ত মনে করে, সার! ছুনিয়ায় এই সব 
প্রস্তাবের প্রভাব পড়েছে। সার! ছনিয়ায় তাদের প্রভাব পড়ুক ব৷ 
নাই পড়ুক, ইংরেজদের উপর ষে কোনই প্রভাব পড়েনি, এ কথা 
ঠিক। ইংরেজ জাতি আসলে বাস্তববাদী । গত ছ মাস আমরা তাদের 
শুনিয়েছি কেবল কথা আর কথ! এবং আমরাও আগ্ভিকালের সেই 

জবাৰ শুনেছি যে, যতদিন হিন্দু-মুসলিম সমস্যা অমীমাংলিত থাকবে 

ততদিন পূর্ণ স্বরাজ চিন্তাতীত | 
গত সেপ্টেম্বর থেকে ভারত এক অন্বাভাবিক সঙ্কটের মধো দিয়ে 

চলেছে । এই সময়ে মানুষের মনে নানারকম দ্বিধা ও সংশয় জাগছে। 

প্রথমে পতন হল নেতাদেরই, যে নৈতিক অধঃপতনের দিকে তার! 

পা বাড়িয়েছে, তা মহামারীর মত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। 

আমাদের বদি এই পচন রোধ করতে হয় ব্যাপকভাবে ও দৃঢ়তার 
সঙ্গে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এই প্রয়াসকে যদি সত্যিই সার্থক করে 
তুলতে চাই। তাহলে আমাদের কার্ধকলাপের লক্ষ্য হওয়! উচিত 
সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কোনপ্রকার সম্পর্ক না রাখতে যার! দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
তাদের নিয়ে সর্বভারতীয় এক সম্মেলন আহবান করা । 

আমরা বে সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলেছি, ভারতের ইতিহাসে তা 
বিরল হতে পারে কিন্তু পৃধিবীর ইতিহাসে তা মোঁটেই নতুন নয়। 
সাধারণত কালাস্তরের সময় এইরকম সঙ্কট দেখা দেয়। ভারতে 

আমরা গতায়ু একটা যুগের উপর যবনিকাপাত করছি। সেইসঙ্গে 



রামগড় অভিভাষণ ১৩৭ 

নতুন যুগের অরুণোদয়কে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সাআজ্যবাদের যুগ শেষ 
হয়ে আসছে এবং স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজবাদের যুগ আমাদের 
সামনে আসন্ন । তাই ভারত আজ ইতিহাসের এক পথসন্ধিতে দাড়িয়ে 
আছে। হুনিয়ান্স আসন্প উত্তরাধিকার, আমরা বদি ইচ্ছা করি, 
আমরাও অংশভাগী হতে পারি । 

পুরনো কাঠামোটা বখন নিজের ভারে ভেঙে পড়ছে এবং পুরনোর 

ভগ্ননভূপ থেকে যখন নতুনের আবির্ভাব এখনও হয়নি, তখন লোকেরা 

বে বিভ্রান্ত হবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তবে অনিশ্চয়তার 
এই দুঃসময়ে আমরা যেন আমাদের উপর, দেশবাসীর উপর, মানব- 
জাতির উপর আমাদের বিশ্বাস না হারাই | বিশ্বাস হারানো! হবে 
নিদারুণ এক সবনাশ । 

গ্রেইরকম সঙ্কটের মধোই হয় জাতির নেতৃত্ের চূড়ান্ত পরীক্ষা । 
বর্তমান সঙ্কটে আমাদের নেতৃহ্ের যাচাই হয়ে গেছে । ছুর্ভাগ্যব্শত সেই 
নেতৃত্ব আশানুরূপ হতে পারেনি । কেবলমাত্র তার ব্যর্থতার কারণগুলি 
বিশ্লেষণ করে এবং সর্বসমক্ষে তুলে ধরেই আমরা ইতিহাসের শিক্ষা 
লাভ করতে পারি 'এবং আমাদের ভবিষ্তাং কর্মপ্রয়াস ও অবদানের 

ভিন্তি স্থাপন করতে পারি। কিন্ত এইরূপ বিশ্লেষণ ও দোযোদঘাটন 

সংশ্লিষ্ট সবার কাছেই বেদনাদায়ক হবে, যদিও 'তা যাতে না হয় তারও 
উপায় আছে। 

এখানে আমি মূল বিষয় থেকে সরে গিয়ে অন্যান্য দেশে অন্যান্য 

যুগে অনুরূপ সঙ্কটের সক্ষে সাদৃশ্য দেখাতে চাই । ১৯১৭ সালে 

রাশিয়ায় যখন অক্টোবর বিপ্লব শুরু হল, বিপ্লবকে কীভাবে পরিচালিত 

করতে হবে সে বিষয়ে কারও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। বলশেভিকদের 

অধিকাংশই ৬খন অন্যান্য পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশনের কথা ভাবছে। 

একমাত্র লেনিন সর্ধপ্রকার কোয়ালিশনকে নস্যাৎ করে আওয়াজ 
তুগলেন-__“দমস্ত "শক্তি সোভিয়েতকে দিতে হবে|” ছিধা-সন্দেহ- 
ভর] এই সময়ে লেনিনের সময়োচিত নেতৃঘ শা পেলে কে বলতে 

পারে রুশ ইতিহাসের মোড় কোন্ দিকে ঘুরত 1 লেনিনের অভ্ান্ত 



১৩৮, কোন পথে ? 

স্বজ্ঞান (বা! প্রজ্ঞা ) যা! চূড়ান্তভাবে ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করতে 
পেরেছিল, রাশিয়াকে এমন এক বিপর্ষক্ধ ও সর্বনাশের হাত থেকে 

রক্ষা করেছিল যা! কিছুদিন আগে স্পেনকে কবলিত করেছে। 

এবারে বিপরীত এক দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক । ১৯২২.সালের ইটালী 
ছিল সব দিক থেকে সমাজতন্ত্রের জন্য পুরোপুরি প্রস্তত। তার 

একমাত্র প্রয়োজন ছিল ইটালীয় এক লেনিনের | কিন্তু লগ্ন পার 

হয়ে গেল, সে লোক এল না, সোস্তালিস্টদের হাত থেকে সুযোগ 
চলে গেল। ফ্যাসিস্ট নেতা বেনিটো মুসোলিনি সঙ্গে সঙ্গে সেই 

সুযোগ কাজে লাগাল। তার রোম যাত্রা এবং ক্ষমত। দখলের ফলে 

ইটালীর ইতিহাস সম্পূর্ণ এক ভিন্ন খাতে চলে গেল এবং শেষ পধন্ত 
ইটালী সোস্তালিস্ট না হয়ে ফ্যাসিস্টে পরিণত হল | ইটালীর 
নেতারা দ্বিপা ও সন্দেহের কবলে পড়েছিল এবং সেই কারণে তানা 

ব্যর্থও হল। মুসোলিনির একটা! মস্ত গুণ ছিল, তা শুধু তাকে রক্ষাই 
করেনি, তাকে জয়গৌরবও এনে দিয়েছে । সে তার নিজের মনকে 
জানত এবং কাজে এগুতে সে ভয় পেত না। নেতৃত্বের সার কথাই এই । 

আজ আমাদের নেতারা ইতস্তত করছে এবং তাদের দ্বিধাসংশয় 

বামপন্থীদের ও একটা অংশকে নীতিভ্রই্ই করেছে । “একতা”, “জাতীয় 

ফ্রণ্”। “লিয়মশৃঙ্খল।”--এইগুলি সস্ত। স্লোগান হয়ে দাড়িয়েছে এবং 
বাস্তবের সঙ্গে এদের কোন সম্বন্ধ নেই । এই সব চিত্তাকর্ষক স্লোগানে 
আচ্ছন্ন হয়ে মনে হয় তারা ভুলেই গেছে যে এই সময়ে সবচেয়ে 
বেশি যা প্রয়োজন তা দৃঢ়, আপসহীন একটা নীতি যে নীর্ত 
আমাদের জাতীয় সংগ্রামের দিকে চালিয়ে নিয়ে যাবে । এই উদ্দেশে 
যাকিছু আমাদের শক্তি যোগাবে তাই আমাদের সমাদরযোগ্য | য৷ 

কিছু আমাদের হবল করবে তাই পরিত্যাজ্য । যে একতা আমাদের 

দক্ষিণপন্থী রাজনীতিজ্রদের ছত্রছায়ায় বন্দী করে রাখে সে একত। 
কোনক্রমেই কল্যাণকর নয়। যে কোন অবস্থায় ষে'কোন শর্তে বাদি 

একতা কাম্য হয়ঃ তাহলে তো আমরা কংগ্রেলকে লিবারেল ফেড।- 
রেশনের সঙ্গেও এঁক্যস্ত্রে আবদ্ধ হতে বলতে পারি । 
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বর্তমান সঙ্কটে অত্যন্ত মর্মস্তিক ঘটন! হয়ে ধাড়িয়েছে এযাবং 
যাক্সা! বামপন্থী বলে পরিগণিত হত তাদের দলে ভাউন। আসন্ন 

ভবিষ্যতে হবে ভারতের বামপন্থার অগ্নিপরীক্ষা । যাদের মধ্যে 
যোগ্যতার অভাব দেখ! যাবে তাদের ভুয়ো! বামপন্থী স্বরূপ অচিরেই 
সবার সামনে প্রকাশ পাবে। ফরওয়ার্ড ব্লক-এর সদস্যদেরও তাদের 
কর্মে ও আচরণে প্রমাণ করে দেখাতে হবে তার] সত্যিই অগ্রগামী ও 
মচল। এমনও হতে পারে, আসন্ন অগ্রিপরীক্ষায় যার! মার্কামারা 
দক্ষিণপন্থী তাদের মধ্যে কেউ কেউ সাচ্চা বামপন্থী__-তার মানে কর্ম- 
ক্ষেত্রে বামপন্থী__হয়ে উঠতে পারে । 

বামপস্থা বা বামবাদদ বলতে আমরা কী বুঝি সে বিষয়ে এখানে 
দু-একটা কথা.বল! দরকার । বর্তমান কাল আমাদের আন্দোলনের 
সাম্রাজ্যবাদবিরোধী পর্ব। এই কালে আমাদের প্রধান কর্তব্য 

সামাজ্যবাদের অবসান ঘটানো৷ এৰং ভারতের জনগণের জন্ত জাতীয় 
স্বাধীনত। অর্জন । স্বাধীনতা আসবার পর জাতীয় পুনর্গঠনের যুগ 
শুরু হবে এবং সেই পর্য হবে আমাদের আন্দোলনের সোস্তালিস্ট বা 
সমাজতান্ত্রিক পরব । আমাদের আন্দোলনের বর্তমান পর্বে তারাই 
বামপন্থী বলে গণ্য হবে যারা সাত্ত্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন 

লড়াই চালিয়ে যাবে। যারা সাস্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইতস্তত 
করবে, দ্বিধা গ্রস্ত হবে-__সাঘ্রাজাবাদের সঙ্গে আপস করার মনোভাব 

যাদের মধ্যে দেখা যাবে__তারা কোনক্রমেই বামপন্থী হতে পাত্রে 
না| আমাদের আন্দোলনের পরবর্তাঁ পর্যায়ে, বামপন্থী ও সমাজবাদ 
হবে সমার্থক-_-কিন্তু বর্তমান পর্যায়ে বামপন্থী? ও “সাভ্রাজ্যবাদবিরোধী? 
শব ছুটি একই অর্থবোধক হওয়। উচিত | 

এই মুহুর্তের সমস্তা-_“ভারত কি এখনও দক্ষিণপস্থীদের 
আয়স্তাধীনে থাঁকবে। না তা চূড়ান্তভাবে বামপন্থী গ্রহণ করবে ?” এর 

জবাব একমাত্র বাঁমপন্থীরাই দিতে পারে। তারা যদি সমস্ত বাধা- 
বিপত্তি, বিপদ অগ্রাহা করে সাআজাজ্যবাদের সঙ্গে সংগ্রামে দৃঢ় ও 
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আপসহীন নীতি গ্রহণ করে, তাহলেই বামপন্থীরা নতুন ইতিহাস 
রচনা করবে এবং ভারত বামগন্থা গ্রহণ করবে। 

বারা এখনও আপসের কথ! ভাবছে, তাদের কাছে আয়া্লাপ্ডের 

সাম্প্রতিক ইতিহাস এবং ইঙ্গ-আইরিশ চুক্তির পরিণতি অত্যন্ত 
শিক্ষাপ্রদ এক মোহমুপগর | 

সাআ্রাজাবাদের সঙ্গে আপসের অর্থ হবে সাআজ্যবাদবিরোধী 
জাতীয় সংগ্রাম অচিরেই জনগণের মধ্যে অন্তর্থাতী গৃহযুদ্ধে পর্যবসিত 
হবে। এই অবস্থা কি কোন দিক থেকে কাম্য ? 

এদেশে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস যদি সম্ভবপর হয়, তাহলে 

ভারতের বামপন্থীদের ভবিষ্াতে কেবলমাত্র সাআ্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই 
জড়াই করতে হবে না, সাআজ্যবাদের নবজাত ভারতীয় শাগরেদদের 
সঙ্গেও তাদের লড়তে হবে। এর অবশ্যন্তাবী অর্থ দাড়াবে, সাম্রাজ্য- 

বাদের বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রাম ভারতীয়দের নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধে 

পরিণত হবে। 

সময়ের পুরো স্থুযোগ আমাদের গ্রহণ করতে হবে বিলম্ব হবার 
আগে আমাদের কর্মক্ষেত্রে ঝাপিয়ে পড়তে হবে | স্বামী সহজানন্দ 
মরম্বতী ভূর্যনিনাদে সবাইকে ভাক দিয়েছেন । আমাদের যত শন্তি ও 
সাহস আছে সব নিয়ে তার ডাকে যেন আমরা! সাড়া দিই | এই 
সম্মেলন থেকে সাত্াজ্যবাদের কাছে ও তার ভারতীয় মিত্রদের কাছে 

আমাদের সাবধানবাণী পাঠাতে হবে । এই সম্মেলনের সাফল্যের অর্থ 
হবে সাম্রাজাবাদের সঙ্গে আপসের অবসান। 

আমাদের বিদায় নেবার আগে এই সম্মেলনের প্রস্তাবগুলিকে 

বাস্তবে রূপাস্তরিত করার জন্য এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসহীন 
লড়াই চালিয়ে যাবার জন্য স্থায়ী একটা সংগঠন গড়ে তোলা 
প্রয়োজন । প্রত্যেকে এখন বুঝতে পারছে, কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি 
বদি জাতীয় সংগ্রাম শুরু করার অন্য ভাক না দেয় অগ্দের 

ভাক দিতে হবে। অতএব সব দিক বিবেচনা করে এই সম্মেলনের পক্ষে 

এই দায়িত্ব পালন করার জগ্য-_এই সন্কটের সময় ওয়াফিং কমিটি যদি 
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আমাদের নিরাশ করে। সেই কথা ভেবেও স্থায়ী একটি সংগঠন গড়া 
দরকার | আমি আশা! করি ও বিশ্বান করি যে, এই সম্মেলনের 
আলোচন! জাতিগতভাবে দর্বভারতীয় ভিত্বিতে সংগ্রাম ও কাজ 
চালিয়ে যাবার ভূমিকা হবে। 

| ইন্কিলাব জিন্দাবাদ । 



বঙ্গীয় হিন্দুমহাসভ। 
৩০শে মার্চ, ১৯৪০) “ফরওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় । 

গত বছর শেষের দিকে কলিকাতায় হিন্দুমহাসভার নিখিল ভারত 
বাষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের দিক থেকে তা বিরাট সাফলা 
অর্জন করে এবং মহাসভার নেতারা তাতে খুবই খুশি হন। তার! 
আশা করতে শুরু করেন তাদের সংগঠন বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়বে । 
সেই সময্নে কানাঘুষা শোন! গিয়েছিল যে সম্মেলনটা আসলে ছিল 

কলিকাতার আসন্ন পৌরনির্বাচনের প্ররস্ততিমাত্র | পরবতারঁ ঘটনাবলী 
এই সংবাদকে মিথ্য। প্রতিপন্ন করেনি । 

কলিকাতা উন্নয়নের ও পৌরকল্যাণের পৌষকতা করার জন্ঠ 
এবং নিবাচন নিয়ে অকারণ ছন্দ সংঘর্ষ এডাবার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
কংগ্রেস কমিটি এবং বঙ্গীয় হিন্দুমহাঁসভা তাদের শিজ নিজ প্রতিনিগি 
মারকত একট। বোঝাপড়ায় পৌছয়। বোঝাপড়ার শর্তগুলি যথারীতি 

ংবার্দপত্রে প্রকাশিত হয়। বোঝাপড়ার ভিত্তি ছিঙ্গ এই যে, নিবাচন 

পরিচালিত হবে সম্মিলিত কংগ্রেন করপোরেশন নির্বাচনী বোডের 

নামে এবং যাব্লাই নিবাচিত হবে তারা কংগ্রেস মিউনিসিপাল 
আসোসিয়েশনে যোগদান করবে । কং্রেস করপোরেশন নিবাচন' 

বোর্ড হিন্দমহাসভার ছজনকে বোর্ডের সাস্ভুক্ত করবে এবং ধে 
কমিটি প্রার্থা নির্বাচন করবে তাতে উভয় সংগঠন থেকে সমানসংখ্যক 
প্রতিনিধি থাকবে । কিন্তু হিন্দুমহাসভা৷ পৃথকভাবে নিধাচন পরিচালন 
করবে না । তেমনি করপোরেশনে পৃথকভাবে হিন্রুমহাসভা। রকও 
থাকবে না। ভবিষ্যতে করপোরেশনে যদি কোন সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন 
দেখা দেয়, কংগ্রেস মিউনিদিপাল আযাসোসিয়েশন তাকে পার্টিগ্ 
প্রশ্ন বলে গণ্য করবে না এবং সেক্ষেত্রে সদম্তদের নিজেদের ইচ্ছামছ 
ভোট দেবার স্বাধীনতা দেওয়। হবে। 
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উল্লিখিত চুক্তি বেশীদিন টেকেনি। প্রার্থী নির্বাচন নিয়েই মত- 
পার্ণক্য দেখ! দেয় এবং চুক্তি বাতিল করে দিতে হয় | 

হিন্দুমহাসভার সঙ্গে উপরোক্ত বোঝাপড়ার আগে, নিবাচন সম্পর্কে 
আগ্রহী সব সংগঠনের কাছে, বিশেষতঃ হিন্দুমহা সভ। ও মুমলিম লীগের 
কাছে, আমি প্রকাশ্যে আবেদন জানাই, যাতে তারা, অন্যান্য প্রশ্নে 
য্দি মতবিরোধ থেকে থাকে তৎসত্বেও, পৌরক্ষেত্রে সহযোগিতা 
করেন । এই স্ৃত্রে কয়েকটি সংগঠনের কাছে আমি চিঠিও পাঠাই | 
যখন উল্লিখিতভাবে হিন্দুমহাসভ৷ সাড়া দেয় আমর! স্বভাব 
আনন্দিত হই। 

পারস্থিতি অনুধাবন করে আমরা য1 বুঝেছিলাম তা এই যে; 
সাময়িক চুক্তি সম্ভব, যেহেতু হিন্দুমহাসভায় জাতীয়তাবাদী 
মনৌভাবাপন্ন লোকেরা! আছে। চুক্তি টিকল না, তার কারণ হিন্দু- 
মহাসভায় যার! গৌড়া সাম্প্রদায়িক, বারা বরাবরই কংগ্রেসের সঙ্গে 

যে-কোনপ্রকার বোবাপড়ার বিরোধী, শেষ পর্যন্ত তারাই দলে ভারি 

হয়ে উঠল। 

পৌর ব্যাপারে হিন্ূমহাসভার সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া হয়েছে 
বলে দেশময় আমাদের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো হয়েছে । এই প্রচারের 
অনেকটাই হুরভিসন্ধি থেকে; কিছুটা ভূল বোঝার দরুন । আমরা 

ঘুঢনিশ্চিত যে, বোঝাপড়ার ভিত্তিতে কোন ক্রটি ছিল না এবং তা! 
ছিল কংগ্রেসের নীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ । বোঝাপড়া অনুযায়ী ধথা- 

নিয়মে যদি কাজ হত, জাতীয়তার নীতিই জয়ী হত, সাম্প্রদায়িকতার 
নীতি নয় । ছূর্ভাগাবশত কিছু কিছু রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক 
দালালের কাছে আমর সবদাই চক্ষুশূল এবং যে কোন সুত্রে আমাদের 

হছকথা শোনাতে পারলে তারা ছাড়ে না। দেরিতে হলেও একথা 

আমরা জোরের *সঙ্গে বলতে চাই যে, বে-ভিত্তিতে আমর হিন্দ্রমহা- 
সভার সঙ্গে সাময়িক বোঝাপড়ায় এসেছিলাম সেই ভিত্তিতে অন্ত যে 
কোন সংগঠনের সঙ্গে অনুরূপ বোঝাপড়ায় আসা যেতে পারত । 

সাম্প্রতিক সংশোধনী বিলের ফল নতুন কলিকাতা। মিউনিসিপাল 



১৪৪ কোন 

আইন এবং সেই আইন অনুযায়ী সগ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ॥ 
এই আইন কলিকাতার পক্ষে এমন এক নতুন পরিস্থিতি হ্ষ্টি 
করেছে যা বিপদসঙ্কুল। করপোরেশনের হিন্দু ও মুসলিম ভারতীয় 
সদন্তরা যদি একতাবন্ধ না হন তাহলে করপোরেশন ইংরেজদের হাতে 

চলে যাবে । কয়েকজন মাত্র ইংরেজ করপোরেশনে আধিপত্য করতে 
শুরু করবে, বাংলার আইনসভায় যেমন তারা করে চলেছে! 

কংগ্রেস নীতির প্রতি অনুগত থেকে পৌর ব্যাপারে হিম্ুমহাসভার 
সহযোগিতা লাভ করে যাতে এই বিপদ এড়ানো যায় আমর! তার 

চেষ্টা করেছিলাম । আমরা! ব্যর্থ হয়েছি। উপরস্ত হিন্দুমহাসভার 
কোন কোন নেতা যার! ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বধেষ্ট শ্রদ্ধার পাত্র 

ছিলেন, তারা এবং হিন্দ্মহাসভার কিছু কিছু কমা নির্বাচন উপলক্ষে) 
যে সকল কৃটকৌশল অবলম্বন করেন তাতে আমরা বেদনা ও ছুঃখ- 
বোধ করেছি । হিন্বূমহাসভার নিবাচনছ্ন্ব অনাবিল ছিল মা। 

এর চেয়েও বড় কথা? হিন্দুমহাসভ। প্রার্থীদের মধ্য এমন অনেকে 

ছিল যার] কংগ্রেস মিউনিসিপাল আসো সিয়েশনকে ভাঙবার আপ্রাণ 

চেষ্টা করেছিল এবং সেই উদ্দোশ্যে মনোনীত ও ইংরেজ কাউন্সিলারদের 

সহযোগিতায় তার। করপোরেশনের ইউনাইটেড পার্টিও গঠন করে। 

তাদের মধ্যে কয়েকজন পুননির্বাচিত হয়। ভবিষ্যতে তাদদের আচরণ 
কিরকম হবে সহজেই অনুমান করা যায়) ইংরেজ আধিপত্যের হাত 
থেকে করপোরেশনকে রক্ষা করার চেয়ে কংগ্রেসকে নিপাত করার 

ইচ্ছাই যে হিন্দূমহাসভার প্রবল ছিল; তারা তার প্রসাণ দিয়েছে। 
এখনও আমাদের জানতে বাকি আছে করপোরেশনে আর কোন 

ভারতীয় দল আছে কিনা যারা কংগ্রেসের সঙ্গে লড়াই করার চেয়ে 

ব্রিটিশ আধিপত্যকে প্রতিরোধ করতে অধিকতর আগ্রহী । 

হিন্দুমহাসভার উল্লিখিত কাজ তায় ইতিহাসের এক নতুন পর্ধের 
সুচনা করছে। তা এক রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করতে এব৷ 
বাংলাদেশের, অন্ততপক্ষে বাংলাদেশের যে হিন্দুরা এ দেশের জাতীয়তা- 
বাদের মেরুদণ্ড তাদের) রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছে। 



বঙ্গীয় হিন্দুমহাসভ। ১৪ 

বার্থ হিন্দুমহাসভার সঙ্গে আমাদের কোন বিবাদ কোন বিরোধ নেই! 
কিন্ত রাজনৈতিক যে হিন্দমহাসভ1 কংগ্রেকে বাংলার জনজীবনের 
ক্ষেত্র থেকে উৎখাত করতে প্রয়াসী এবং সেই উদ্দেশ্যে এরই মধ্যে 
আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করেছে, তার সঙ্গে লড়াই অবশ্যন্তাবী? 
সে-লড়াই দবে শুরু হয়েছে। 



রামগড়ের আহ্বান 

৬ই এপ্রিল, ১৯৪০, “ফরওয়ার্ড ব্লক স্বাক্ষরিত সম্পাদকীর। 

গত ১৯শে ও ২০শে মার্চ রামগড়ে যখন ভারতীর জাতীয় কংগ্রেসের 

'অধিবেশন চলছিল তখন সেখানে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত আপস- 

বিরোধী সম্মেলনে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল সম্পূর্ণভাবে আমরা 
1 গত সংখ্যায় প্রকাশ করেছি! দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস সদস্যদের প্রচণ্ড 

বিরোধিতা উপেক্ষা করে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। শেষ 

পর্ধন্ত সম্মেলনকে পণ্ড করার জন্য তারা নান! প্রকার নিললজ্জ উপার 

অবলশ্বন করে। সে সব সত্বেও সম্মেলন সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয়। 
জনসমাবেশই শুধু অভূতপূর্ব হয়নি__তা কংগ্রেসের জনসমাবেশকেও 
ছাড়িয়ে গিয়েছিল।-_এই সম্মেলন দেশের প্রত্যেক প্রান্ত থেকে সমাগত 

যথার্থ সাআজ্যবাদবিরোধীদের অত্যাবশ্যক এক মিলনমঞ্চের চাহিদাও 
মিটিয়েছিল । 

২০শে মার্চ রামগড় আপসবিরোধী সম্মেলনে প্রধান যে প্রস্তাবটি 
গৃহীত হয় তার আলোচা বিষয় ছিল আমাদের জাতীয় সংগ্রাম । 
প্রস্তাবটি দারুণ হর্ষধ্বনি ও প্রচণ্ড উৎসাহের মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে 
গৃহীত হয়। যে যুহূর্তে ঘোষণা করা হল যে, প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে, 
অমনি শিঙাধ্বনি বেজে উঠল এবং আনন্দ ও পবিত্র উদ্দীপনায় 
আহার! এক লক্ষ লোক আসন ছেড়ে লাফিয়ে দাড়াল। এ এমনই 
এএক দৃশ্য যা মানুষ একবার দেখলে কথনও ভুলবে না । 

রামগড় থেকে আহ্বান এল এবং আমর। যাবা মল্মেলনে সেখানে 

উপস্থিত ছিলাম, প্রত্যেকে সাড়। দিলাম | আমাদের সংগ্রাম ইতিমধ্যে 
শুরু হয়ে গেছে । এখন সমগ্র জাতির সেই সংগ্রামের সামিল হওয়া 
বাকি। | 

৬ই এপ্রিল বাৎসরিক জাতীয় সপ্তাহ পালন শুরু হবে। ভারতবর্ষের 

সাম্প্রতিক ইতিহাসে ওই সপ্তাহ অবমাননার সপ্তাহ, কারণ ১৯১৯ 



রামগড়ের আহ্বান ১৪৭ 

্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের অমুতসরে [এই সপ্তাহেই ] জালিয়ানওয়ালাবাগ 
হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় | পরাধীন জাতির আত্মমর্ধাদ|! ও সম্মানবোধ 
জাগ্রত করার অন্য তাদের অবমাননার কথা ম্মরণ করিয়ে দেওয়া 
প্রায়শই প্রয়োজন | 

এই বংসর জাতীয় সপ্তাহের অভূতপূর্ব এক তাৎপর্য আছে, যেহেতু 
আপসবিরোধী সম্মেলন নির্দেশ দিয়েছে যে, ৬ই এপ্রিল যেন সমস্ত 

স্থানীয় সংগ্রাম তীব্রতর করা হয় এবং সমগ্র ভারতের ভিত্তিতে সর্ব- 
ভারতীয় ফ্রন্টে এক সংগ্রাম শুরু কর! হয়। নতুন জীবন ও অনুপ্রেরণায় 
কম্পিত হৃদয় নিরে আজ আমর! জাতীয় সপ্তাহের প্রাক্কালে দাড়িয়ে 
আছি। 

যারা অতল গিরিপ্রপাতের ধারে দীড়িয়ে আছে কে জানে তাদের 
ভবিষ্যতে কী আছে? তারা কি স্বরাজ অর্জন করতে পারবে, না, 

পারবে না? তার। কি বাইরের শত্রুদের এবং দক্ষিণের ও বামের 
ঘরের পেচকদের পধু'দস্ত করতে পারবে ? 

স্বরাজ তার! অর্জন করতেও পারে, নাও পারে। কিন্তু একটি 
[বয় স্থনিশ্চিত। আর সবাই যখন নিরাশ করেছে তারা যে তখন 

তাদের কর্তব্য পালন করেছে এই আত্মপ্রসার্দ তাদের থাকবে | দেশে 

ও বিদেশে তারা ভারতীয় জাতির সম্মানকে তুলে ধরবে । এর 

চেয়েও বড় কথা, তারা এদেশে বামপন্থী আন্দোলনের ভবিষ্যুৎ 

স্থনিশ্চিত করবে । এক আঘাতে স্বাধীনতা অর্জন করা যাক বা! না 
যাক, দক্ষিণপন্থা চিরতরে সমাধিস্থ হবে এবং ভারতের মাটিতে বামপন্থু! 

দৃঢ়মূল শিকড় বিস্তার করবে । 
রণশিঙ! ধ্বনিত হয়েছে । পাশার দান চাল! হয়ে গেছে । এইক্ষণে 

আর দ্বিধা নয়। আমাদের ক্রমাগত বেগে এগিয়ে যেতে হবে। 

অনাগত ভবিষ্যৎ থেকে উদ্ভুত হবে সেই আলোক যা আমাদের বহু 

যুগের আকাজ্ষাকে পুরণ করবে, যা এনে দেবে স্বাধীনতা ও নাম্য; 
শাস্তি ও অন্ন ; এবং সবার উপরে পরমানন্দের অমুতকলস । 



যাত্রা হলো শুরু 

১৩ই এপ্রিল, ১৯৪০-এর “ফরওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় । 

রাজনৈতিক অচলাবস্থার এবার অবসান হয়েছে । রামগড়ের 
আহ্বানের কল কলেছে। সেখানে যে রণভেরী বেজেছিল তা ধবনিত 

প্রতিধ্বনিত হয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং জীবন্ত জনতা সেই 

ডাকে অন্তর থেকে সাড়। দিয়েছে । গত সপ্তাহের প্রতিদিনকার কাগজ 

পড়ে আনন্দের শিহরন জাগে । আমরা আর বসে বসে ভাবনার জট 

পাঁকাচ্ছি না বা সমালোচনা! করছি না । অন্তহীন বাগবিতগ্ডায় আর 
আমরা নিরত নেই, নিরত নেই স্থানীয় সংগ্রাম বনাম জাতীয় 
সংগ্রামের উপর চুলচেরা যুক্তিতর্কে। আমরা এখন যাত্রারত | অন্ধ্ষে 
অন্নপুর্ণাইয়া, বোম্বাইয়ে সেনাপতি বাপত এবং প্রাস্তন সিভিলিয়ান 
কামাথ, মহারাষ্ট্রে কিষাণ নেতা ভূস্কুটে, মান্রাজে অধ্যাপক রঙ্গ, 
আসরাফুদ্দীন চৌধুরী এবং সত্যরঞ্জন বন্সী যথাক্রমে বাংলার কংগ্রেসের 
এবং বাংলার ফরওয়ার্ড রক-এর সেজ্মেটারি এবং আরও অনেক কমরেড 
ধাদের অধিকাংশ ফরওয়ার্ড ব্লক ও কিষাণ সভার সঙ্গে যুক্ত- বর্তমানে 
কারারুদ্ধ। প্রথম দলে তারা গেছেন, গৌরবের জয়মাল্য তাদেরই 
প্রাপ্য | তারা শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী । 

এখন সমস্যা, আমাদের করণীয় কী ? ১৯৩৭ সালে ভারতের বুকে 
যখন বিপ্লবের আগুন জ্বলছে তখন গ্রপন্থী বলে পরিচিত একদল ধড়ি- 
বাজ কংগ্রেসীর! প্রতিবিপ্লবী এই কারণ দেখিয়ে আন্দোলন থেকে দূরে 
সরে রইল এবং তাতে যোগ দিতে রাজী হল না । যেসকল নারী পুরুষ 
বিদেশীদের 'আইন শৃঙ্খলা” অমান্য করছিল, কারাবাসের কষ্ট নিভয়ে 
স্বীকার করছিল এবং পুলিসের বেটন চার্জের সম্মুখীন হচ্ছিল তাদের 
প্রতিবিপ্লবী বলা এমন কি সরলবিশ্বাসী ভাবতীর়দের কাছেও একটু 

বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়েছিল । আন্দোলন উত্তরোত্তর শক্তি অর্জন করে 

বেড়ে চলল এবং এদেশের অগণিত জনতাকে অনুপ্রাণিত করল এবং 
বিপ্লবী জনতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও একা হয়ে রইল এই বামপন্থীরা । 



যাত্রা হলো শুরু ১৪৯ 

আজ সেই উগ্রপন্থীরা একই রকম পরিস্থিতিতে রয়েছে । কেভাবী 

বিপ্লবী ও মতান্ধ রাজনীতিজ্ঞ হলে ঠিক যেমন হয়, সেইমত তারা যে 
সংগ্রাম শুরু হয়েছে তার থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছে । এই 
নীতিতে চললে তার! নিজেদেরই পায়ে কুডুল মারবে, আর কারও 
তাতে ক্ষতি হবে না । তারা যতই মুখ ফেরাক, যদি বাধাও দেয়, তবুও 

যাত্রীদলের পথধাত্রা অবিরাম চলবে । এখন কাজ করার সময়- কথা" 

কাটাকাটি বা শব্দের অর্থ নিয়ে চুলচেরা বিচারের সময় এখন নয়। 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে খবর এসে পৌছচ্ছে তাতে দেখা 

বায় সর্বত্রই আমাদের করণীয় কাজ নিরষ্কুশ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। 
কয়েক জায়গায় গান্ধীবাদ্দীরা আমাদের কাজ পণ্ড করার জন্য কংগ্রেস 

সোস্যালিস্ট ও ন্যাশনাল ফ্রণ্টওয়ালাদের সঙ্গে হাত মেলায়, কিন্ত তার 

কলে তাদের লাভ হয়েছে চরম ব্যর্থত1। জনত। যে আমাদের সপক্ষে 

এ-বিষয়ে আজ কোনই সন্দেহ নেই। 
ম্যাশনাল ফ্রণ্ট দল যে জাতীয় সংগ্রামে যোগ দিতে এগিয়ে আসছে 

না--এ কি ভাগ্যের পরিহাস নয়? তার! তো অন্ততপক্ষে স্থানীয় 

সংগ্রামগুলি তীব্রতর করতে এবং তার প্রয়োগক্ষেত্র সম্প্রসারিত করতে 

এগিয়ে আসতে পারত ; অন্তেরা, যেমন কিষাণ সভা ও ফরওয়াড রক, 

না হয় তাদের খুশিমত কাজ করে যেত। কিন্তু তাদের বর্তমান নীতি 
মনে হয় অনেকটা “নিজেওকরব না, অপরকেও করতে দেব ন।” নীতি । 
তার! নিজেরাও সংগ্রামে যোগ দেবে না, অপরকেও যোগ দিতে দেবে 

না। ১৯৩০ সালে যার। জাতীয় সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল তাদের প্রতি- 
বিপ্লবী বলে ধিক্কার দেওয়া হয়েছিল ঃ আজ তাদের একতার বিঘাতক 

বলে ধিক্কার দেওয়! হচ্ছে। উগ্রপন্থীদের এখনও এইটুকু জানতে বাকি 

আছে যে, সেই একতাই বধার্থ ও অভীপ্সিত একতা যে একতা৷ এগিয়ে 

নিয়ে যায় কম ও গংগ্রামের দিকে । যে একতা কর্মকে নিরুদ্যম করে 

তা অর্থহীন ও অসার্থক এবং সেই একতাকে বল! যেতে পারে সমাধি- 

শ্ত্রের একতা । 

সময় যত অতিবাহিত হচ্ছে, উত্তেজনা 'ও উৎসাহ তত বেড়ে 



১৫০ কোন পথে? 

চলেছে । আমাদের অভীষ্টলাভে যেন সহায়তা করার জন্তই সরকার 
প্রথমদিন আঘাত হেনেছে, আবার শেষের দিনেও হেনেছে । বতবার 
তারা আঘাত হানবে, যত জোরে তারা আঘাত করবে ততই বলিষ্ঠ 
হবে প্রতিক্রিয়া; তত বেশি জাগবে সাড়া | সে দিন চলে গেছে যখন 
নিপীড়ন করে মানুষকে দাবিয়ে রাখা যায়। 

আমর। যখন এগিয়ে যাব, আরও অনেকে আমাদের অনুসরণ 

করবে, হয়ত বা কিছুটা মন্থরভাবে | দক্ষিণপন্থীর1 সত্যাগ্রহ কমিটি, 

যুদ্ধ কাউন্সিল এবং এরকম কত কী গঠন করছে এবং নেতারা সার্ট-প্যান্ট 
পরে কুচকাওয়াজ করছে | ভাল কথ। | কিন্তু কতদিন এই মুখপাঁত 
চলবে? আসল নাটক কবে শুক হবে? যদি তা রামগড়ে শুরু হত 

আমরা তাহলে দক্ষিণপহ্থীদের অন্ুগামী হতাম, অগ্রগামী হতাম ন1। 

কিন্ত ভাগ্যবিধাতার নির্দেশ আমাদের বাধ্য করেছে সংগ্রামের স্ুচীমুখ 
হতে, বাধ্য করেছে জাতীয় সেনার অগ্রবাহিনী হতে । এই ভূমিকা 
যে কোন ব্যক্তির জীবন সার্থক করে এবং তা পালন করার জন্য কোন 
ত্যাগই তেমন বড় নয়। 

বাজুক দামামা, বাজুক তৃর্ধ। যৌবনদৃণ্ত বক্ষে আন্মুক জীবনের 
জোয়ার, আনন্দে রক্ত নেচে উঠক । মুক্তির লগ্ন সমাগত-__আমাদের 
কেবল কর্তব্য করতে হবে এবং মূল্য দিতে হবে । বনুযুগের নিদ্রা ত্যাগ 
করে ভারত জেগে উঠেছে-_এএ ভারত পুনর্জাত, পুনর্সঙ্লীধিত | ভারত- 
মাতার পুত্রকন্ারা মহান যুদ্ধে লড়াই করতে চলেছে। যথাসাধ্য 
সাহায্য ও সহানুভূতি নিয়ে সকলে যোগ দিক। 

চরম পরীক্ষা এখন চলেছে । কে খাটি কে মেকী, এবার আলাদ। 
হয়ে যাচ্ছে । আলাদ! হয়ে যাচ্ছে বামপন্থীদের থেকে দক্ষিণপন্থীরা । 

এই অগ্মিপরীক্ষা থেকে বামপন্থা। জয়ী হয়ে বেরিয়ে আসবে | দক্ষিণ- 

পন্থাকে তাগ করা মানে মধ্যপন্থা, প্রতিক্রিয়া ও 'আপসের পরাজয় । 

বামপস্থা জয়ী হয়ে যখন আত্মপ্রকাশ করবে, ছনিয়ায় এমন কোন 

শক্তি নেই যা ভারতকে তার স্বাধীনতার জন্মন্বত্ব থেকে বঞ্চিত 

ব্লাখতে পারে । 



স্বামীজির বাণী 
২০শে এপ্রিল, ১৯৪০, করওয়ার্ড ব্রক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়" 

ব্রিটিশ সরকার যে কোন সাআ্রাজ্যবাদী সরকারের মত ক্ষমাহীন, 
নির্মম ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । আঘাত করার যখনই আবশ্যক বোধ করে তারা 
আঘাত করতে দ্বিধ! করে না এবং বাক্তিকে তার! কদাচিৎ সম্মান 

করে। দেশের মধ্যে ধারা সবচেয়ে সম্মানিত তাদের কপালেও ছঃখ- 
ভোগ আছে বদি তারা শাসনকর্তৃত্বের বিরাগভাজন হন । 

স্বামী সহজানন্দ সরম্বতীর নামের প্রভাব এদেশে মন্ত্রশক্তির মত। 

ভারতের কিষাণ আন্দোলনের অবিসম্বাদী নেতা) তিনি আজ জনগণের 

পরম প্রিয়, অগণিত মানুষের আদর্শ নায়ক। রামগড়ে সারাভারত 
আপসবিরোদীী সম্মেলনের রিসেপমন কমিটির সভাপতঠিরূপে তাকে 

পাওয়! বাস্তবিক ছিল এক দুর্লভ সৌভাগা । ফরওয়ার্ড রক-এর পক্ষে 
বামপন্থী আন্দোলনের অগ্রগণা অন্যতম নেতা হিসেবে এবং ফরওয়ার্ড 

ব্লক-এর বন্ধু, উপদেষ্টা ও পরিচালক হিসেবে তাকে লাভ করা ছিল 

একাধারে বিশেষ রকমের অধিকার ও সম্মান । প্রকৃতপক্ষে স্বামীজিকে 

অনুসরণ করে কিষাণ আন্দোলনের প্রথম সারির বহু নেতা ফরওয়ার্ড 

রক-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রক্ষা করে চলেছেন। 
অবশেষে স্বামীজির উপরে শাসনের খঙ্জা নেমে এল | আজ 

সকালে ভারত রক্ষা আইনে পাটনায় তাকে গ্রেপ্তার কর! হয় | গতকাল 
তিনি কলিকাতায় ছিলেন এবং তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় আমর! 

দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছি । তখন আমরা কিছুই জানতাম ন। থে 

তাকে গ্রেপ্ধার করার পরওয়ান! পাটনায় তৈরি রয়েছে । গত রাত্জে 
তিনি কলিকানা ত্যাগ করে গেছেন । আর আজ সকালে পাটনাক় 
তিনি পুলিস হেফাজতে 

তার কলিকাতা তাগ করার পূর্বে আমাদের স্বাক্ষরিত এক ধুক্ত 
বিবৃতি আমরা প্রকাশ করি, তাতে সারা দেশে যথাযথভাবে মে দিব, 



' 5৫১ ৃ কোন পথে ? 

পালনের জন্য আবেদন কর] হয়। সেই বিবৃতি এই সংখ্যাতেই দেখা 
বাবে। 

তার গ্রেপ্তারের খবর পাওয়। মাত্র, তাকে কারারুদ্ধ করার প্রতি- 

বাদে ২৮শে এপ্রিল সার! ভারত স্বামী সহজানন্দ দিবস পালন করার 
সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছি । আমরা! মনে-প্রাণে আশ] করি এ দিনটি 
এমনভাবে পালন কর! হবে যাতে ব্রিটিশ সরকার সমুচিত জবাব পায়। 

্বামীজি তার গ্রেপ্তার ও কারাবাসের মধ্যে দিয়ে যে দুর্লভ 
অন্মানের অধিকারী হলেন তার জন্য আমরা তাকে অভিনন্দন 

হ্ানাই। সত্য বলতে কি, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকারকে 
তিনি বাধ্য করতে পেরেছেন বলে তিনি ঈর্ধার পাত্র। 

স্বামীজির গ্রেপ্তারকে স্বাগত জানানো উচিত । অচলাবস্থাকে চূর্ণ 
করে ঝাপিয়ে পড়তে লক্ষ লক্ষ মানুষকে তা অনুপ্রাণিত করবে। 

ন যযে ন তস্ডৌ অবস্থা আর সয় না । কাজ করার সময় এসে গেছে 
এবং আমাদের কাজে নামতে হবে। 

কারাস্তরালে স্বামীজ অদৃশ্ঠ হয়েছেন, কিন্ত তিনি পিছনে রেখে 
গেছেন তার অবদান! তার কাছ থেকে আমাদের শেখবার আছে 
তার জীবনের শিক্ষা- সেবা ও আত্মত্যাগের শিক্ষা, অব্যর্থ রাজনৈতিক 
স্বজ্ঞানের শিক্ষা, বিপ্রববাদ ও সক্রিয় সমাজবাদের শিক্ষা | মূলত তিনি 
কাজের লোক । তাই গ্রেপ্তার হবার পর তিনি দেশবাসীকে আবেদন 
করেন তারা যেন বিলম্ব না করে ছিধাসংকোচ ত্যাগ করে এখনই 
নাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। 

. স্বামীির গ্রেপ্তার নব্য ভারতের কাছে একট! চ্যালেগ্ত। আমাদের 
এই চ্যালেঞ্জ এখন নিতে হবে। ব্রিটিশ সরকার দেখুক ও ক সারা 
দেশ তার পশ্চাতে এক হয়ে দাড়িয়ে আছে। 

“হয় স্বাধীনতা দাও, নয়ত মৃত্যু” পবিত্র এই সঙ্তুল্প মনে নিয়ে 
দ্বিণ শক্তি ও নতুন উদ্ধমে আমাদের যাত্রা অব্যাহত থাকুক! 
কখনই কেবল সব বাধা অপসারিত হবে এবং রাত্রিকবলিত এই 
এদেশে হবে স্বাধীনতার অরুণোদয়। 
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২৭শে এপ্রিল, ১৯৪০, ফরওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষিরিত সম্পাদকীয়। 

লগ্ডন আবার মুখর হয়েছে । কিন্তু যে সময়ে ভারত-সচিবের 
ভবিষ্যদ্বাণী শুনে ভারতের জনসাধারণের কৌতৃহল জাগ্রত হত এখন 
আর সেদিন নেই। সেই কারণে লর্ড জেটল্যাণ্ডের বক্তৃতা সম্পর্কে 
ঘোষণা, এমন কি বক্তৃতার ভাষণ জনসাধারণের মনে কোন সাড়া 

জাগায়নি। বক্ৃতাটা যথান্নীতি আমলাতান্ত্রিক ছকে বাঁধা উক্তি বলে 
কোনই আমল পায়নি | এইরকম উক্তি টেমস নদীর উপকূল থেকে 

প্রায়শই শোন! যায়। 
ইংরেজদের দৃ্িকোণ থেকে, ভাব্রতীয় পরিস্থিতিকে বোঝানো বায় 

একটি কথায়-_-অচলাবস্থা | কিন্তু কে এই অচলাবস্থা ভঙ্গ করবে এবং 
কিভাবেই বা করবে? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তা পারে কি? এই 

পরিস্থিতির সঙ্গে তাল রেখে যে দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন স্পষ্টতই 
তাদের সেই জীবতার অভাব । এবং এই জীবতার অভাবের মূল কারণ 
এই যে, এইরকম সঙ্কটকে অবধারণ করতে গেলে এবং ঠিকমত তার 

সমাধান কগতে হলে যে ন্যায়নিষ্ঠা ও বৈপ্লবিক মনোভাব থাকা 
দরকার ত1 তাদের নেই। 

প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদী মন সব সময়ে একট বাঁধা ছকের মধ্যে 

কাজ করে । তা কখনও নতুন কোন পথের হদিস দিতে পারে ন!। 
সেই কারণে অবক্ষয় যখন একবার শুরু হয়, সাআজ্যবাদের অধঃ- 

পতন তখন রোধ করা ছুঃসাধ্য হয়ে ওঠে । মনে পড়ে প্রাচীন অস্ট্রৌ- 

হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের কথা । গত মহাযুদ্ধের পর তা! প্রায় তাসের ঘরের 

মত ভেঙে পড়ে । এমন কি ১৯১৪ সালে যখন মহাযুদ্ধ শুরু হয়, তার 

পরেও ওই সাগ্রাজ্যকে হয়ত রক্ষা! করা যেত বদি তার শাসকরা চেক, 

সার্ব, ক্রোট, সোভিন ইত্যাদির মত অবদ্রমিভ জাতিগুলির যুক্তিসঙ্গত 



১৫৪ কোন পথে? 

সব দাবি মিটিয়ে দিতে দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করত। সাস্্রাজ্যবাদ- এবং 
বিশেষ করে প্রাচীন সাস্রাজ্যবাদ- চিরাচরিত ভাবে “ছকে বাধা ও 
অনড় 1” ৃ 

কিন্তু এই ঘটনার জন্য আমাদের আফসোস করার কিছু নেই। 
পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ার মত নমনীয়ত৷ ও সামর্থ্য 

প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদের থাকে না বলেই তা! শেষ পর্যন্ত আশীর্বাদ হয়ে 
ধাড়াতে পারে, যদিও তার ফলে আমাদের অব্যবহিত কর্তব্য, 

ভিন্নাবস্থায় বা হত; তার থেকে অনেক বেণী ছুরহ হতে পারে । 

গত চার বছর, বিশেষত গত আট মাস ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে 

যে, প্রাচীন সাত্রাজ্যবাদী শক্তিদের তুলনায় জাানির মত নতুন এক 

সাঘ্রাজ্যবাদী শক্তি অনেক বেশি সক্ক্রিয়ত। ও সচলতার পরিচয় 

দিয়েছে । এই সক্রিয়তা ন| থাকলে সোভিয়েত-জার্মান চুক্তির মত 
বৈপ্লবিক ও অশ্রুতপূর্ব এক পদক্ষেপ সম্ভব হত না । এবং এই সচলতা 
না থাকলে স্কাণ্ডিনেভিয়ার উপর যে দ্রেত আক্রমণ সারা ছুনিয়াকে 
চমকিয়ে দিয়েছে তাও কখনও সম্ভব হত না। 

সক্রিয়তা জীবনের ধর্ম, সক্রিয়তা বিকাশের ধর্ম | এবং সেই 

সক্রিয়তাই সুস্থ, কল্যাণকর ও সৎ যখন তার মগ্যে দিয়ে প্রগতিশীল 

ভাবের প্রকাশ হয়। এইপ্রকারের সক্রিয়তা আজ ভারতের অত্যন্ত 

প্রয়োজন। 

একমাত্র হোয়াইট হলই আজ পায়তারা কষছে ন1। ওয়ার্ধাও 
একই কাজ করছে । আমরা যে অনিশ্চয়তা ও অকর্মণ্যতার কুয়াশার 

জালে চাপা পড়েছি কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি কী ভাবে তা অপসারণ 

করবে ঠিক করছে আমাদের ত1 জানা নেই। হয়ত তারা নিজেরাও 
জানে ন|। গান্ধীবাদী কংগ্রেস মহাত্বার দ্বারপ্রান্তে অধীরভাবে প্রতীক্ষা 

করছে, কখন তার “অন্তরের আলো” জ্বলে উঠবে । কিন্তু সেই আলো 

যদি আমাদের নিরাশ করে, যেমন কর্দিন আগে রাজকোটে করেছে, 
তাহলে কী হবে ? রাজকোটে যখন তা ব্যর্থ হয়, তার অন্ুকল্প কোন 
নতুন আলো! বা নতুন টেকনিক সম্পর্কে জনসাধারণ আগ্রহও দেখায়নি 
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কিংব! তা গ্রহণ করতেও চায়নি | বর্তমান সঙ্কটের ক্ষেত্রেও ইতিহাসের 
আরেকবার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। 

গ্রেস অধিবেশনের সময় রামগড়ে ১৯শে ও ২০শে জুন যে সারা 
ভারত আপসবিরোধী সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়, তারপরে কংগ্রেসের 
সদর কার্যালয়ে কিছুটা তৎপরতা দেখা যায়। একটি সত্যাগ্রহ শপথ 

রচন। করা হয়েছে এবং সমস্ত কংগ্রেস সংগঠনের সব একৃসিকউটিভ 
কমিটির সদশ্তদের সেই শপথ নিতে বাধ্য করা হয়েছে, না নিলে 

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে । সম্ভবত আমর! এই শপথ নিতে 

পারি না এবং তা একাধিক কারণে | প্রথমত, আমাদের সংগ্রাম এর 

আগেই শুক হয়ে গেছে । দ্বিতীয়ত, কংগ্রেন ওয়াফিং কমিটি কৰে যে 
সংগ্রাম শুর করনে এবং শুরু করবে কিনা,তা জান যাচ্ছে না। তৃতীয়ত 

এই শপথ নিলে আমর! সম্পূর্ণভাবে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির নিয়ম- 
শৃঙ্খলার আওতার মধ্যে চলে যাব এবং সে ক্ষেত্রে অন্য কোন সংগঠন বা 
সংস্থা যদি সংগ্রাম শুরু করে তাহলে সেই সংগ্রামে আমাদের যোগদান 
করা সম্ভব হবে না । এসব সন্বেও এই উদ্ভমকে আমরা সাদরে সমর্থন 

করছি। অবশ্য যর্দি তার পরিণাম হয় জাতীয় সংগ্রাম । 
কংশ্রেস সদর দপ্তরে আরেক প্রকার তৎপরতার প্রমাণ আমরা 

পেয়েছি। কয়েক স্থানে এখন নেতাদের শিবির গড়ে তোল৷ হচ্ছে এবং 
নেতারা কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করছেন । নতুন ধরনের এইসব 

কুচকাওয়াজের ছবি খবরের কাগজে ছাপা! হয়েছে। তা সত্যিই 
কৌতুকপ্রদ ॥ ১৯২০ বা ১৯৩০ বা ১৯৩২ সালে সারা দেশ যখন 

স্বাজের জন্য ব্যাপক' জাতীয় সংগ্রামের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল, 

তখনও এই ধরনের কুচকাওয়াজের কোন ব্যবস্থা হয়নি । এই নতুন 
কুচকাওয়াজের অভিনবত্ব সবার কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে । একে 
সমর্থন করার গারও একটি কারণ এই যে, কংগ্রেস কেবিনেটের 
পাঁয়তারা কার নীতিকে এ ছাড়িয়ে যাচ্ছে । কিন্তু এই “কুচকাওয়াজ? 
কবে গণসত্যাগ্রহের ব্যাপকতর ক্ষেত্রে সক্রিয় হয়ে উঠবে ? আমাদের 
এখনকার ভাবনা এই। 



১৫৬ ' কোন পথে? 

আজ অনেকেরই এই ধারণা যে, আপসবিরোধীওয়ালাদের 
চাপে পড়ে কংগ্রেস ওয়াফ্িং কমিটি নিকট ভবিষ্যতে অত্যন্ত সীমিত- 
ভাবে মত্যাগ্রহ শুরু করতে পারে । আরও গুজব শোন! যাচ্ছে যে। 
এই সীমিত সত্যাগ্রহ এক বা একাধিক নেতার “আমরণ অনশন? বা 
অনশন ধর্মঘটের রূপ নিতে পারে। কিন্তু এইসব কুটচালে আমাদের 
বিপথচালিত বা বিভ্রান্ত হওয়া উচিত হবে না| চৌরিচৌরা বা দিল্লী 
চুক্তি বা হরিঙ্ষন আন্দোলন অথবা নব্তর এই আমরণ অনশন কিছুই 
যেন আপসহীন গণসংগ্রামের পথ থেকে আমাদের মনোযোগকে 

বিচলিত না করে। আমর! চাই জনগণের স্বাধীনতা এবং সেই 
স্বাধীনতা যা জনগণ নিজেদের প্রয়াসে, নিজেরা ছুঃখবরণ করে ও 

আত্মত্যাগের ভিতর দিয়ে জয় করে আনবে । একমাত্র তখনই আমর! 
যথার্থ স্বরাজ ও স্থায়ী ববরাজ লাভ করব | 



কংগ্রেস ও সাম্প্রদায়িক সংগঠন 

৪ঠ1 মে, ১১৪*-এর ফরওয়ার্ড ব্ুক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় । 

খুব বেশিদিন আগে নয় এমন একসময় ছিল যখন কংগ্রেসের 

স্বনামধন্য নেতার! হিন্দুমহাসভা ও মুসলিম লীগের মত সাম্প্রদায়িক 
সংগঠনের সদস্ত ও নেতা! হতে পারত । তখনকার দিনে এইসব 

সাম্প্রদায়িক সংগঠনের সাম্প্রদায়িকতা তেমন প্রকট ছিল না। এই 

কারণে লালা লাজপৎ রায় হিন্দুমহাসভার নেতা হতে পেরেছিলেন 
এবং আলী ভাইর! হতে পেরেছিলেন মুসলিম লীগের নেতা | বাংলায় 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সের 
একজন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, মৌলান! আক্রম খা মুসলিম লীগেরও 
একজন নেত ছিলেন। কিন্তু সাম্প্রতিককালে অবস্থার পরিবর্তন 
ঘটেছে। এই সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি আগের থেকে অনেক বেশি 
সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেছে। এরই প্রতিক্রিয়ায়, ভারতীয় জাতীয় 

কংগ্রেস তার গণতন্ত্রে একটি ধার। যোগ করেছে, তাতে বল! হয়েছে 
হিন্দুমহাসভ। বা মুসলিম লীগের মত কোন সান্প্রদ্দায়িক সংগঠনের 
সদস্য কংগ্রেসের নির্বাচিত কমিটির সদস্য হতে পারবে না । 

যেহেতু কংগ্রেস এই নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করেছে, কোন কোন 
মহলে এইসব সাম্প্রদায়িক সংগঠনকে অস্পৃশ্য বলে গণ্য করার 
মনোভাব দেখ। দিয়েছে । সামাজিক অস্পৃশ্যতাকে যখন আমর] দূর 
করতে চেষ্টা করছি, তখন মনে হচ্ছে রাজনৈতিক অস্পশ্যতাকে 

আমরা উৎসাহ দিচ্ছি । ফলত যখনই এই সংগঠনগুলিকে কংগ্রেসের 

কাছাকাছি আনবার প্রয়াস কর] হয় তখন অনেকের উচু মাথা ভাতে 
হেট হয়ে যায়। 'পৌরক্ষেত্রে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেম কমিটি যখন 
হিন্বুমহাসভার সঙ্গে এবং পরে মুসলিম লীগের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া 
আসতে চায়, তখন তাদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। 



১৫৮ কোন পথে? 

হিন্দুমহাসভার সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসবার জন্য ছুবার প্রয়াস, 
কর! হয়েছিল। প্রথমবার কর! হয় গত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষাশেষি 

কলিকাত। মিউনিসিপাল নির্বাচনের আগে । দ্বিতীয়বার কর! হয় 

এপ্রিলের (গত মাসের ) মাঝামাঝি সাধারণ নির্বাচনের পরে এবং 
অল্ডারম্যান নির্বাচনের প্রাক্কালে । 

প্রথম চুক্তির ভিত্তি ছিল, নির্বাচন পরিচালিত হবে কেবলমাত্র 
কংগ্রেসের নামে এবং নির্বাচনের পরে জয়ী প্রার্থারা কংগ্রেস 
মিউনিসিপাল আসোসিয়েশনে যোগদান করবে । প্রার্থীদের নির্বাচন 

করবে হিন্দুমহাসভ। ও কংগ্রেসের প্রতিনিধির! সম্মিলিতভাবে এবং 
হিন্দুমহাসভার প্রতিনিধিদের ভিতর থেকে কংগ্রেস নির্বাচন বোর্ড 

একজন সদন্তকে কোঅপ্ট করে নেবে। প্রার্থী মনোনীত করার প্রশ্শে 

এই চুক্তি ভেঙে যায় এবং তার ফলে নির্বাচনে কংগ্রেস ও হিন্দু- 
মহাসভার মধ্যে দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। 

কংগ্রেস নীতির দ্িক থেকে বিচার করলে উল্লিখিত যে বোঝাপড়া 

হয়েছিল তাতে আপত্তিকর কিছুই ছিল না । তা সত্বেও খবরট। যখন 
প্রচার হল দেখা গেল কেবলমাত্র মুসলিমদের মধ্যেই নয়, গৌড়! 
কংগ্রেপীদের মধ্যেও, যাদের মধ্যে গান্ধীবাদীরাও ছিল, সংস্কার ও 

অসন্তোষ মাথ। স্বাড়া দিয়ে উঠেছে । এর কারণ হিসেবে একটি তত্বেই 

আসা যায় যে, সম্প্রতি.আমাদের মধ্যে একপ্রকারের রাজনৈতিক 

অস্পৃশ্যতা দেখা দিচ্ছে। 
হিন্দরমহাসভার সঙ্গে দ্বিতীয় বোঝাপড়া ভেঙে যায় ১৬ই এপ্রিল 

বাত দশটা নাগাদ এবং তা ভেডেযায় অলডারম্যানের পদের জন্য 

' বে পাঁচজন প্রার্থাকে কাডীন্পলারদের সম্মিলিতভাবে নির্বাচন করার 
কথা ছিল তাদের মনোনীত করার প্রশ্নে। এই চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটে 
যাবার পর রাত এগান্নটা থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লীগের 
আলাপ-আলোচন। শুরু হয় এবং রাত ছুটো নাগা? একটা! মতৈক্যে 
পৌছনে। যায়। 

মতৈক্য হয় অলডারম্যানদের ও মেয়রের প্রশ্নে । সব যদি 



কংগ্রেস ও সান্প্রদান্সিক সংগঠন ১৫৯ 

ভালোমত চলে, এই চুক্তি.পৌরসমন্তার অন্তান্ত ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত 
হবে। এবং ভাগ্য যদি অনুকূল হয় এই ধরনের বোঝাপড়ার ক্ষেত্র ও 
প্রয়োগ-সম্ভাবন। একদিন এত ব্যাপক হবে যে তার মধ্যে প্রদেশ ও 

দেশ সম্পিত অনেক বড় বড় প্রশ্নও থাকবে। 

হিন্দুমহাসভ। এবং অন্থতবাজার পত্রিকার মত সংবাদপত্রের 
কৃতি এই যে, তারা হঠাৎ অততযুগ্র সাম্প্রদায়িকতার পৌষকতা। করতে 
শুরু করেছে, বাংলাদেশের এবং অন্তর হিন্দুদের মন বিষিয়ে দেবার 
উদ্দেশ্যে দিনের পর দিন সাম্প্রদায়িক বিষ উদ্গার করে চলেছে । কিন্ত 

হিন্দুদের বিপথচালিত করার সব প্রয়ান এতাদন পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। 
সম্প্রতি শ্রন্ধানন্দ পার্কে ও দেশবন্ধু পার্কে কলিকাতার নাগরিকদের 

ছুটি বিরাট সভ। হয়, উদ্দেশ্য ছিল উল্লিখিত কংগ্রেস-লীগ চুক্তির প্রশ্রে 
কলিকাতা র জনসাধারণের রায় কী তা জানা । প্রথম সভায় কম করে 

ধরলেও কুড়ি হাজার লোক উপস্থিত ছিল এবং দ্বিতীয় সভায় ছিল 
ত্রিশ হাজার । উভয় সভাতেই আমাদের প্রতি সবসম্মত আহ্থ। জ্ঞাপন 

করা হয়েছে। ত। সন্ত্বেও এ কথা অস্বীকার কর! যায় ন! যে, কিছু 

সংখাক সাম্প্রদায়িক মনে।ভাবাপন্ন হিন্দু উল্লিখিত বোঝাপড়ার জন্য 

আমাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। 
আমর। কিন্তু আমাদের দিক থেকে সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলিকে 

অস্পৃশ্য বলে মনে করি না। উপরন্ত আমর। মনে করি কংগ্রেসের 
ক্রমাগত চেষ্টা কর! উচিত তাদের ভালো! করে বুঝিয়ে নিজেদের দিকে 
টেনে আনা। গত তিন বছর ধরে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে 
একটা বোঝ।পড়ায় পেছনের জন্য বারে বারে চেষ্টা করা হয়েছে। 
কোন এক পায়ে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন আমি নিজে মুসলিম . 
লীগের প্রেসিডেন্ট মিস্টার জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং তার সঙ্গে 

কয়েকবার সাক্ষাৎকার ঘটে । সেই সময় সেই প্রয়াস ব্যর্থ হয়; যদিও 
তাতে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির ও মহাত্মা গান্ধীর আশীবাদ আমি 
লাভ করেছিলাম । যে প্রয়াম শেষ পর্যন্ত বাথ হয়েছিল তাতে যার৷ 

আপত্তি করেনি তার! এখন বর্তমান প্রয়াসে ঘোরতর আপান্তি জানাচ্ছে 



১৬, কোন পথে? 

যেহেতু এই প্রয়াস সফল হয়েছে। সংস্কার কি এর চেয়ে বেশিদূর 
যেতে পারে? 

মুমলিম লীগের সঙ্গে বর্তমান চুক্তিকে আমরা বিরাট একটা কীতি 
বলে মনে করি, বাস্তবাবস্থার দিক থেকে নয়, সম্ভাব্যতার দিক থেকে। 

গত তিন বছর ধরে আমর! অন্ধকারে হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছিলাম, কিন্ত 
সাফল্যলাভ করিনি। প্রতিবারই সাম্প্রদায়িক সংস্কার ও বিছেষের 
অনড় এক দেওয়ালে আমর! প্রতিহত হয়েছি এবং আমাদের সব চেষ্টা 
নিক্ষল হয়েছে । এইবার আমরা! সেই দেওয়াল ভের্দ করতে পেরেছি 
এবং তার কাটল দিয়ে আশার আলোকরশ্মি দেখা যাচ্ছে । এবারে 
কিছুটা আশা! হচ্ছে ষে আমরা হয়ত এমন একটা সমস্যার শেষ পর্যন্ত 
সমাধান করতে পারৰ যা অনেকের কাছেই প্রায় সমাধানের অতীত 

বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। সামান্য সূত্রপাত থেকে অনেক সময় বিরাট 
বিরাট কীতির উদ্ভব হয়। 



ভারত, জাগো ! 

১১ই মে, ১৯৪০-এর ফরওয়ার্ড ব্লকএ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় । 

ইওরোপের ঘটনাবলী দ্রুত এক সঙ্কটের দিকে ধেয়ে চলেছে ॥ 
হল্যাণ্ডে নানী আক্রমণের যে সংবাদ আমাদের কাছে এসে 
পৌছিয়েছে তা জার্মানির বর্তমান শাসকদের ছ্রধ্ধতার ও স্থির 
সংকল্পের নিশ্চিত প্রমাণ, সেইসঙ্গে স্পট হয়ে ওঠে কি রকম দ্রুতবেগে 
তারা কাজ করতে পারে। যুদ্ধ বাধবার পর থেকে স্কাণ্ডিনাভিয়ার 
দেশ গুলিতে নাৎসীদের অভিযান ছাড়া আর যা ঘটেছে তাতে আমরা 

অবাক হইনি । প্রকৃতপক্ষে আমাদের ভবিষ্ংকথন অনেকাংশেই বাস্তব 
ঘটনার দ্বারা সমধিত হয়েছে । | 

১৯৩৮-এর অক্টোবরে ইওরোপের আসন্ন যুদ্ধসন্কটের কথা আমরা 

প্রকাশ্টে আলোচন। শুরু করি। ১৯৩৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসে 

জলপাইগুড়িতে অনুষ্টিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সে সবসম্মতি ক্রমে 
যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে এই চিন্তাই ব্যক্ত হয় এবং ভারতের 
জাতীয় দাবির প্রশ্মে ব্রটিশ সরকারের কাছে চরমপত্র দেওয়ার প্রস্তাব 

করা হয় । ১৯৩৯-এ মার্চ মাসে ত্রিপুরি কংগ্রেসে জলপাই গুড়ি-প্রস্তাব 

উপস্থাপিত করা হয় কিন্তু তা বিন ভণিতায় অগ্রাতা হয়। যদি 

সেখানে তা! গৃহীত হত, সরকারকে তাহলে চরমপত্র দেওয়। হত, 

জাতীয় সংগ্রামের জন্ত প্রস্তুতি পুরোদমে শুরু হয়ে যেত এবং 

নির্ধারিত ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পরে পরেই জাতীয় সংগ্রাম 
আরম্ভ হত। কিন্তু এইমত কিছুই হল না। অপরপক্ষে কংগ্রেস 
ওয়াঞ্চিং কমিটি বামপন্থীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ: শুরু করল। এই 

জেহাদ আজও চুলেছে। 
ত্রিপুরি কংগ্রেসের ছয় মাস পরে ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে ইওরোপে 

যুদ্ধ বাধল। যুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক মহলে আশ জেগেছিল 
স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রারস্ভিক প্রস্ততি হিসেবে সবাইকে সঙ্ঘবন্ধ কন! 

১১ 



১৬২ কোন পথে £ 

হবে। প্রদেশ গুলিতে কংগ্রেস মন্ত্রিসভার পদত্যাগ এই আশায় ইন্ধন 
যোগায়, কিন্ত অচিরেই সে আশা ধূলিসাৎ হয়। ব্রিটিশ সরকারের 
সঙ্গে সংগ্রাম এড়াবার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার যুক্তির অবতা রণ! করা 
হয়। আমাদের পক্ষে আমরা একাধিক কারণে অবিলম্বে সংগ্রাম শুরু 

করবার জন্ত সঙ্গতভাবে অবিরাম দাবি জান।তে থাকি। অন্থতম প্রধান 
বিবেচনার বিষয় ছিল এই যে, ১৯৪০-এর বসম্তকালে যুদ্ধ একট! 
সূহ্কটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হবে এবং আমাদের দিক থেকে খুবই 
্বাতাবিক যে, আমরা সে অনুযায়ী আমাদের আন্দোলনের সময় ঠিক 
করতে চেষ্টা করব। আমর! যদি ১৯৪০-এর বসস্তকালে ভারতেও সঙ্কট 
আনতে চাইতাম, কয়েক মাস আগে থেকে আমাদের আন্দোলন শুরু 
করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমাদের যুক্তি ও আবেদনে কেউ 

কর্পাত করল না । আমাদের বিরুদ্ধে বল। হল যে, ইওরোপের সঙ্কট 

১৯২০-এর এপ্রলের আগে যখন আমছে না, আমাদের তাড়াহুড়া 

করে আন্দোলন শুরু করার দরকার নেই । 

ম[সের পর মাস যত কেটে যেতে লাগল আমাদের নেতারা শুধু 
কথার পর কথা বলে গেলেন 'এবং তর্কের জাল বুনে চললেন । কারকর 
কিছুই কর! হল না এব* ১৯3০-এর বসম্তকালও এসে গেল। বসস্ের 
সমাগমে জার্মানদের সামরিক তৎপর! ছুরধ্ষ হয়ে দেখা দিল। এক 

সকালে ডেনমার্ক অধিকৃত হল এবং নরওয়ে আক্রান্ত হল। বি্যুৎ- 

গতিতে জার্মানি আঘাত হানল। হতচকিত মিত্রশক্তি পরু্দিস্ত হল । 
এখন হল্যাণ্ড আক্রান্ত হয়েছে এবং সম্ভবত চক্ষের পলকেই 

অপিকৃত হবে । কেউ জানে না আরও কত বিস্ময় আমাদের কপালে 
আছে । ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে জাপানীদের 
'আক্রমণের কথ। লোকেরা বলাবলি করছে । মনে হচ্ছে ইটালীয় সেনা - 
বাহিনী লড়াইয়ের জন্য কোমর বাঁধছে+বিশেষ করে যখন ডুচে 
প|লাৎসিও ভেনিৎসিয়ার অলিন্দ থেকে রণনঙ্কার দিশসে চলেছেন এবং 

বাইরের জনতা “টিউনিশিয়া, টিউনিশিয়” বলে চিৎকার করছে। 
'নরওয়ের বিপর্যয়ের পর লগুনে মন্ত্রিসভা টউলটলায়মান। 



ভারত, জাগো ! ১৬৩ 

কিন্তু ভারত কি করছে? ভারতের জাতীয় কংগ্রেসই ব কি 
করছে? 

হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে । কংগ্রেস 
দক্ষিণপন্থীরা ফরওয়ার্ড রককে ও কিষাণসভাকে আক্রমণ করে 
চলেছে। ফরওয়ার্ড ব্লক ও কিষাণসভা তাদের দিক থেকে কংগ্রেস 

হাই কমাণ্ডের সাহায্য ব্যতিরেকে চলবার চেষ্টা করছে । কংগ্রেস হাই 
কমাণ্ড কী যে করা উচিত সে বিষয়ে অনিশ্চিত এবং তাদের ছিধ! ও 
সংশয়ের এই মনোভাব অন্যের ভিতরেও ছড়াচ্ছে এবং কিছুপরিমাণে 
মনোবল হ্ষুপ্ণ করছে। মুসলিম লীগ জাতীয় সমস্যার থেকে সাম্প্রদায়িক 
সমস্যা নিয়েই বেশী ব্যাপূত | এই সবের যোগফল দীড়াচ্ছে এই যে 
ভারত আঙজ্গ এক অচলায়তনে আবদ্ধ । কর্মতৎপর নেতৃত্বের অভাবে 

সমগ্রভাবে জনসাধারণও তাদের কর্মতৎপরত৷ হারিয়ে ফেলেছে । 

কি করে আমর! আমাদের দেশকে ন্বাজনৈতিক এই অচলাবস্থা 
থেকে উদ্ধার করব; আন্তর্জীতিক সম্কটকে ভারতের স্বার্থে কাজে 
লাগিয়ে নিজেদের জন্য স্বাধীনতা! অর্জন করব ? এই মূহুর্তে এইটেই 
প্রধান সমস্থা]। 

এক একট! দিন চলে যাচ্ছে, অলহায় আক্রোশে নিজেদের হাত 
কামড়াতে ইচ্ছে করছে। দেরি হয়ে যাওয়া সত্বেও ভারতকে রক্ষা 

করার জন্য কিছুই কি করা বাৰে না? ভারতের শৃঙ্ঘলিত জনতা কি 
আলম্ত ত্যাগ করে নিজেদের মধ্যেকার তুচ্ছ বিরোধ মিটিয়ে ফেলে 
এই প্রাচীন ও মহান দেশের স্বাধীনতা দাবি করতে একসঙ্গে উঠে 

ঈড়াবেনা ? 

এই সন্কটমুহূর্তে আমরা আমাদের যত সাধ্য দায়িত্ব পালন 
করতে প্রস্তত আছি, বদি তাতে আমর যা খুইয়েছি এখনও তা 

উদ্ধার করতে পারি এবং অর্জন করতে পারি আমাদের জাতীয় 

মুক্তি। কংগ্রেসের সর্বোচ্চ পরিচালকরা সংগ্রাম শুরু করার জন্য 
জাতিকে আহ্বান করুক। সেই বিরাট ও মহৎ কর্তব্য পালনে 

আমরাও তাদের অনুগামী হব। জাতীয় সংগ্রামের সক্রিয় কার্যত্র মের 



২৬৪ কোন পথে? 
ভিত্তিতেই কংগ্রেসের ভিতরে একত৷ সম্ভব | এবং চিরস্থায়ী ও 
পাকাপাকি ভিন্তিতে তখনই আমরা হিন্দ্-মুসলমান একতা সম্ভব 
করার জন্য চূড়ান্ত চেষ্টা করতে পানি । 

ইওরোপ যখন অনিশ্চিত অবস্থায় বিভ্রান্ত, তখন পশ়্ত্রিশ কোটি 
ভারতবাসীর সম্মিলিত দাবিকে কে প্রতিরোধ করবে? স্বাধীনত৷ 
প্রায় আমাদের নাগালের মধ্যে এসে গেছে । আমাদের সম্মিলিত 
শক্তি দিয়ে কেবল তা করায়ত্ত করলেই হয়। আমরা কি তা করব ? 



কাজে তৎপর হও 

১৮ই. মে, ১৯৪০ ফরওয়ার্ড ব্লকএ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়। 

আমাদের বিগত সংখ্যায় আমরা আমাদের সম্পাদকীয় স্তস্তে 
আন্তর্জাতিক সঙ্কটের উল্লেখ করে আমাদের দেশবাসীর কাছে আবেদন 
জানিয়েছি তার! ঘেন অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে সাহসে ভর করে 
পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন। আমরা কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের কাছেও 
আবেদন জানাই এবং তাদের অনুরোধ করি তারা যেন জাতীয় 
সংগ্রামের সক্রিয় এক কার্ধক্রমের ভিত্তিতে সব কংগ্রেসকম্মীদের এঁক্যবদ্ধ 
করেন। সেই সঙ্গে আমরা এ কথাও জানিয়ে দিই যে এই জরুরী ও 
গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যপালনে আমরাও অংশগ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি। যে 

মৌলিক প্রশ্নে হাই কমাণ্ড থেকে আমাদের আলাদ। হয়ে যেতে হয় তা 
জাতীয় সংগ্রামের প্রশ্ন এবং হাই কমাণ্ড যদি এই প্রশ্নে আমাদের সন্তুষ্ট 
করতে পারে তাহলে অতীতে আমাদের মধ্যে যতই বাদবিসম্বাদ হয়ে 
থাক তাদের সঙ্গে হাত মেলতে আমাদের কোন বাধা নেই। গ্রেট 

ব্রিটেনের বিভিন্ন দল যদি চবিবশ ঘণ্টার মধ্যে অতীত বৈরিতার কথা 

ভুলে গিয়ে “জাতীয়তাবাদী” কেবিনেট গঠন করতে পারে; তাহলে যে 
কংগ্রেস সদম্তর। একই রাজনৈতিক লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত বলে জাহির করে 
থাকেন তীর অভ্ভূতপূর্ব এক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েও কি সবাইকে 
দলবদ্ধ করতে অপরাগ হবেন ? আমাদের যদি স্বাজাত্য ও সম্মান- 

বোধ থাকে, আমাদের তা করা উচিত | 

ফরওয়ার্ড ব্লক তার জন্মক্ষণ থেকে জাতীয় সংগ্রামের যে কাধক্রমের 
কথা বলে আসছে; তা এখন ন্যায্য প্রতিপন্ন হয়েছে। তাযদি না 

হত কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি বু আগেই গান্ধীজির পদাঙ্ক অনুসরণ করে 
ব্রিটশ মরকারকে বিনাশর্তে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিত। আমরা! 
সাফল্যের সঙ্গে আপন ও আত্মসমর্পণের নীতি প্রতিরোধ করেছি 



১৬৬ কোন পথে? 
এবং তার পরে ব্রিটিশ সাআজ্যবাদের সঙ্গে আমরা সংগ্রামও শুরু করে 
দিয়েছি | যত দিন যাবে সেই সংগ্রাম শক্তিতে ও আকারে মুনিশ্চিত- 

ভাবে উত্তরোত্তর বেড়ে চলবে | 
ইওরোপের সঙ্কট যতই ঘনীভূত হবে, পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি 

ক্রমে ক্রমে ততই হুর্বল হয়ে পড়বে । সেই অনুপাতে আমাদের কাজও 

উত্তরোত্তর হালকা হয়ে যাবে । এবং ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদ বদি শেষ 
পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়, জাতীয় সংগ্রামের সমস্তার কোন গুরুত্ই তখন 

থাকবে না । যুদ্ধের বিপর্যয়ের ফলে যদি রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি 
হিসেবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব লোপ পায় তাহলে কার সঙ্গে 

আমরা লড়াই করব ? 
স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ঘে নতুন পরিস্থিতির দ্রুত বিকাশ ঘটছে তার 

ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াইয়ের সমস্তা থেকে ধীরে ধীরে 

হলেও অনিবার্ধভাবে অনুপুরক আরেকটা সমস্যা দেখা দেবে। ত। 
আতভ্যন্তরিক একতা ও সংহতির সমস্তা | আমরা কয়েক যুগ ধনে যে 

রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য উদগ্রীব হয়েছিলাম এখন ত। 
আমাদের নাগালের মধ্যে। কি করে আমরা তা আয়ত্তে আনব? 

এবং একবার তা অর্জন করার পর কি করেই বা তা রক্ষা করব ? 
আমাদের ভবিষ্যতে কী আছে সে সম্পর্কে আজ আমাদের সামনে 

তমসাচ্ছন্ন অনিশ্চিয়তা | কিন্ত তা নিমিষে উধাও হবে যর্দি আমর! ছুটি 
জিনিস করতে পারি--কংগ্রেসে কমীদের মধ্যে একতা এবং হিন্দু- 
মুসলিম প্রশ্নের মীমাংসা । তাহলেই আমর! সহজে স্বরাজ অর্জন করতে 

পারব এবং যে স্বরাজ অর্জন করব ত। রক্ষা করতেও পারব। 

আমাদের হাতে সময় অতান্ত অল্প এবং আমার্দের যদি কাজ 

করতেই হয় অত্যণ্ত তৎপরতার সঙ্গে কাজ করতে হবে । ইওরোপে 
বিছ্যংগতিতে ঘটন। ঘটে চলেছে এবং ঘটনার গতির সঙ্গে যদি আমর! 
তাল রাখতে চাই, আমাদেরও সমান তৎপর হতে হবে | সময় থাকতে 

আমর! যেন তৈরি হই। বিলম্ব সর্বদা বিপজ্জনক এবং আজ একথ। 
বেশি করে সত্য । 



বাংলা, এগিয়ে চল! 

১লা! জুল, ১৯৪০ ফরওয়াঞ ব্লকএ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় । 

বাংলার বাইরে সচরাচর কেউ জানে নাযে, ইওরোপে যুদ্ধ 
বাধবার পর এই প্রদেশে আপৎকালীন অগ্ডিনান্স জারী করা হয়েছিল 
ব1 কার্ধত এখানকার জনজীবনের ক্রোধ করেছিল। কঠোরতা ও 
নির্মমতার দিক থেকে বাংলায় যে “অভিনান্ন রাজ” প্রবর্তন করা 
হয়েছিল তার সঙ্গে কংগ্রেস মন্ত্রিম গ্ুলী-শাসিত অন্যান প্রদেশের 
“অিনান্স রাজে”র বিন্দুমাত্রও তুলন। চলে না। বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
কংগ্রেস কমিটি পাঁচ মাস অপেক্ষা করল যদি বাংলা সরকার তার 
মতিগতি বদলায় এবং প্রভাবশালী মহল থেকে বস্ত্রতপক্ষে তাদের 

সেইমত পরা মর্শও দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কিছুত্ডেই কিছু হল ন1। এই 
পাঁচ মাসের মধ্যে অডিনান্সগুলির প্রতিবাদে আইন অমান্য আন্দোলন 

শুরু করবার অনুমতি পাবার জন্য কংগ্রেস ওয়াঞ্কিং কমিটির কাছে 
তিনবার আবেদন জানাতে হয়েছিল । 

জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি 
ধৈর্ধের শেষ সীমায় পৌঁছয় এবং মাস শেষ হবার আগে তারা আইন 
অমান্ত আন্দোলন শুক করবার দিদ্ধান্ত নেয় । “অভিনান্স রাজের 

সবচেয়ে আপত্তিকর দিক হল বাংল! প্রদেশের সর্বত্র সাধারণ সভা, 

শোভাযাত্রা ইত্যার্দি নিষিদ্ধ করা । তার ফলে জনজীবন সম্পফিত 

কার্ষকলাপ কার্ধত বন্ধ হয়ে যায়। অক্ডিনান্সকে অমান্য করে প্রথম 

সাধারণ সভা আমি ৩১শে জানুয়ারি আহ্বান করি কলিকাতার 

শদ্ধানন্দ পার্কে । রাজনীতি-সচেতন বাংল! সেদিন উত্তেজনায় ফেটে 

পড়ছিল- সবাই ভেবেছিল পাইকারী হারে গ্রেপ্তার কর হবে এবং 

সরকার বলপ্রয়োগ করে আন্দোলন দমন করবে । € 

সেই রকম কিছুই ঘটল না! । রহস্যজনক কারণে দরকার নি 



২৬৮ কোন পথে? 

ব্বীকার করল এবং সব কিছু শাস্তিপুর্ণভাবে সম্পন্ন হল। সেইদিন 
থেকে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও তাদের সমর্থকরা বাংলা দেশের 
সর্বত্র অভিনান্সকে অমান্য করেছে । তার ফলে সেপ্টেম্বরের আগে যে 
অবস্থা ছিল আপনিই তা ফিরে এল এবং যুদ্ধ বাধবার আগে এই 
পরাধীন দেশে যতটুকু নাগরিক স্বাধীনতার অস্তিত্ব ছিল জনগণ তা 
খুনরুদ্ধর করল। বি. পি. দি. সির সাফল্যের পরিমাণ ছিল 
অভাবিত ও অভূতপৃব। উল্লিখিত অভ্ভিনান্স বলে গ্রেপ্তারের সংখ্যা 
তুলনায় ছিঙ্গ খুবই কম। হয়ত এই কারণেই বি. পি. সি. পি. যে 
সাফল্য অর্জন করেছিল তা যথেষ্ট হলেও চমকপ্রদ হয়নি । 
গত জানুয়ারি থেকে বি. পি. লি. সি. এইভাবে কাজ করে 
চলেছিল । কিন্তু গান্ধীবাদীরা ও নব্য গান্ধীবাদীর। অর্থাৎ আমাদের 

স্যাশনাল ফ্রণ্টওয়ালারা কী করছিল ? খবরে প্রকাশ হুগলী জেলার 

আরামবাগ মহকুমায় গান্ধীব।দীদের একটা কনফারেন্স সরকারী 
কর্তৃপক্ষ নিষিদ্ধ করে এবং স্থানীয় গান্বীবাদীরা সেই আদেশ অমান্য 

করার চিন্তাও করে না। নদীয়া জেলায় নব্য গান্ধীবাদীরা একটা 

সভার অনুষ্ঠান করতে চায়। কিন্তু সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যখন 
অনুমণ্ত পাওয়া! গেল না তখন তার। সে পরিকল্পন। পরিত্যাগ করে 

প্রমাণ দিল বিপদে গ। বাঁচিয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাঁজ। মে দিবসে 
সরকারী অনুমতি নিয়ে প্রাদেশিক ট্রে ইউনিয়ন কংগ্রেস কলিকাতায় 
এক সমাবেশের ব্যবস্থা! করে কিন্ত এ দিনই বি. পি. সি. সি. যে সভা! ও 
সমাবেশের আয়োজন করে সরকারী কর্তৃপক্ষকে তা জানানোই হয়নি। 

মে মাসে বাংলায় নতুন এক উদ্ভমের প্রয়োজন ছিল। নাগরিক 
স্বাধীনতা! পুনুরুদ্ধারের জন্য সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হয়। এড-হক 
কমিট ( কংগ্রেস ওয়কিং কমিটি স্থৃষ্ট ), হিন্দুমহাসভা। এবং বেইমান 
সংবাদপত্র “অমৃতবাজার পত্রিকা” ও “যুগাস্তর”-এর মৃত প্রতিক্রিয়া 
শীলদের তরক্ষ থেকে বি. পি. লি. সি.কে হেয় করার প্রয়াস 

নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছিল । জনসাধারণ সাগ্রহে নতুন পথের দিশার 

বগ্কা প্রতীক্ষা করছিল । 



বাংলা, এগিয়ে চল ! ১৬১ 

এই পথনির্দেশ দেবার জন্য ২৫শে ও ২৬শে মে ঢাকায় বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক কনফারেন্সের বিশেষ অধিবেশন বসে। এই কনফারেন্স 
আহবান করার পরিকল্পনা বাস্তবিকই অত্যন্ত সময়োচিত হয়েছিল। 
যোগদানকান্ী ডেলিগেটদের সংখ্যা ভালই হয়েছিল, তার! ছিলেন 
প্রায় ৬০০ জন এবং তারা অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে এসেছিলেন । ২৫শে 
মে ঢাকায় আমাকে ও নির্বাচিত প্রেসিডেণ্টকে বিপুলভাবে সংবর্ধিত 
কর! হয়। আসল কনফারেন্সে দর্শকদের বিরাট সমাগম হয় এবং 

আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলিও। যেমন ছাত্র কনফারেন্স, শ্রমিক কনফারেন্স, 
কিষাণ কনফারেন্স, নারী সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হয়| ঢাকা থেকে 
সবাই আশা, বিশ্বাস ও অফুরন্ত প্রতাশ। নিয়ে ফিরে আসে। 

ঢাকা কনফারেন্সে যারা যোগদান করেছিল তাদের কী 
অনুপ্রাণিত করে? সেখান থেকে যে দৃঢ় ও স্পষ্ট পধনির্দেশ দেওয়া হয় 
তাই । ঢাকার আহ্বান ছিল সংগ্রামকে তীব্র করার ও সংগ্রামী ফ্ন্টকে 
বাপক করার আহ্বান । আবেদন পরাধীন জাতির কাছে ছিল না। 
গত কয়েক মাসে ভারতের চেহারার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। যে 
জনগণের কাছে যুদ্ধের ডাক গেছে তারা তাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্ম- 
মর্ধাদ! ফিরে পেয়েছে এবং স্বাধীন জাতির মত চিন্তা করতে, অনুভব 

করতে ও কাঞ্জ করতে শুরু করেছে । 

কনফারেন্স ভাই জনসাধারণকে বলে, নবজাগ্রত স্বাধীন ভারতের 
চে€নার সঙ্গে সঙ্গতিহীন রাজনৈতিক দাসত্বের যা কিছু চিহ্ন বর্তমান 

সে সব তারা যেন ছু'ড়ে ফেলে দেয়। কলিকাতার হলওয়েল মন্ুুমেন্টযা! 
শহরের বুকের উপর দীড়িয়ে বাডালীর দাঁসত্বকে প্রচার করছে, তাকে 
এবারে যেতে হবে | আমাদের পরাধীনতার আরও একটা নিদর্শনকে 
এবারে বিদায় নিতে হবে, যেমন, জেলে বা নিয়ন্ত্রণাধীনে রাজনৈতিক 

কাদের বন্দীদশা, এবং এই কাজ মুক্ত ও মহান ভারতের বুকের 
থেকে বিগত ছই শতাব্দীর কলঙ্গলেখা মুছে ফেলবার ভূমিকামাত্র । 

ঢাকা! কনফারেন্স ভারতের জনসাধারণকে অত্যাবশ্যক আরেকটি 

সাবধানবাণী শুনিয়েছে। রাজা ও রাজ্যের রাতারাতি যখন বিলোপ 



১৭০ কোন পথে? 

ঘটছে, ক্ষমতা তখন দৃষ্টির ও হাতের নাগালের মধ্যে! এই ক্ষমতাকে 
আয়ত্তে আনতে এবং আয়ত্তে এনে চিরদিনের জন্য বজায় রাখতে 

জাতীয় একতা ও জাতীয় সংহতি একান্ত প্রয়োজন ও অপরিহার্ষ। 

অতএব কংগ্রেষের মধ্যে একতা! ফিরিয়ে আনবার জন্য এবং হিন্দু 
মুসলিম সমন্তার স্থায়ী সমাধানের জন্য আবেদন প্রচার কর] হয়। এক 

কথার, প্রাদেশিক কনফারেন্সের নির্দেশ ছিল “সংগ্রাম এবং একতা”__- 

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং নিজেদের মধ্যে একতা-__ 

যদি স্বাধীনত। অর্জন করে তা রক্ষা করাই আমাদের কাম্য হয়। 
এই সব মহৎ ও বিরাট প্রয়াস চালাতে হবে একটি সর্ধাতআক 

ধ্বনিকে সামনে রেখে “ভারতের জনগণকে সব ক্ষমতা দিতে হবে|?) 

“সব নেব, নয়ত কিছুই না” এই হবে আমাদের নীতি এবং 
আপসের ব! মাঝপথে দাড়াবার কোন অবকাশ নেই। 



এ কি ন্যায়সঙ্গত ? 
৮ই জুন, ১৯৪০ ফরওয়ার্ড ব্লকএ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়। 

শয়তানও বদি তার প্রাপ্য পাবার অধিকারী হয়, ফরওয়ার্ড রকই 
ব। হবে না কেন ? আমর! এটা করিনি ওটা করতে পারিনি বলে 

আমাদের দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী বন্ধুর ক্রমাগত আমাদের ক্রটি বার 
করে চলেছে। কিন্তু তীরা কি একবারও এটুকু ভেবে দেখেছেন কী প্রচণ্ড 
প্রতিকূলতার সঙ্গে আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছে ? একবারও 
কি তার! আমাদের সাহাষ্য করতে নেমে এসেছেন ? তা কর৷ দূরের 
কথা, বরঞ্চ আমাদের কাজকর্ম যাতে পণ্ড হয় তারই জন্য তারা 

উঠে-পড়ে লেগেছেন। তাদের যদি যথার্থ অন্তর্থাতী কাজের জন্য দায়ী 

করি তাহলে আমরা অন্যায়ও করব না, বাড়াবাড়িও করব না। 
জাতীয় সংগ্রাম শুরু করার এবং তা তীব্র ও ব্যাপক করার ছুরূহ 
কর্তবামাধনে গান্বীবাদী ব! র্যাডিকাল লীগ বা কংগ্রেস সোস্তালিস্ট 

ব। ন্যাশনাল ফ্রণ্টবাদী__কারও কাছ থেকে আমরা কোন সাহায্য, 
কোন সহান্ভৃতি পাইনি । অধ্যাপক রঙ্গ ও স্বামী সহজানন্দের কিষাণ- 
ভা এবং ফরওয়ার্ড ব্লককে সম্পূর্ণ নিজন্য সহায়সম্বলের উপর নির্ভর 
করতে হয়েছে । দক্ষিণের ও বামের উল্লিখিত দলগুলি অন্ততপক্ষে 
যদি নিরপেক্ষও থাকত, ভাহলে তাই আমরা সৌভাগা বলে গণ্য 
করতাম । কিন্ত বিভিন্ন মহল থেকে আমরা য1 পেয়েছি তা সুচিন্তিত, 

শত্রুতা | সংগ্রাম শুরু করার আগে আমাদের নামে প্রীয়ই অভিযোগ 
কর! হয়েছে আমর কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের সমালোচনা করে থাকি 

এবং নিজেদের তরফ থেকে কিছুই করি না । যখন সংগ্রাম শুরু হল 
এই অভিযোগ পরিণত হল বিদ্রূপেঃ সংগ্রামকে ঠাট্টা করে উড়িয়ে 

দেওয়া হল এবং জনসাধারণকে বল! হল গান্ধীবাদীদের সক্রিয় 

সহযোগিতা ছাড়া এ সংগ্রামের ফল কিছুই হবে না। কিন্ত 



১৭২. কোন পথে ? 

'গান্ধীবাদীদের আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্ক বোঝাবার কোন 

প্রকার চেষ্টা করা হল না । 

আশ্চর্যের কথা, যখনই আমাদের কর্মীদের গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ 
করা হয়েছে আমাদের বল! হয়েছে। তা গণনংগ্রাম নয়। বড়জোর 

তাকে বলা যেতে পারে গান্ধীবাদী-মাকা সংগ্রাম | যখন অধিক সংখ্যায় 

তাদের গ্রেপ্তার করা হয়নি, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বা হয়েছিল, আমাদের 
বল! হল সবকিছু শাস্ত ছিল এবং কোন লড়াই হয়নি । এবং এই লব 

অদ্ভুত যুক্তির উপরে ঠাট্টা ও বিদ্রপ। 
সম্পূর্ণ স্থির ও আবেগহীন দৃষ্টিতে আমরা কী করেছি তার একটা 

হিসাব নেওয়া যাক | প্রথমত হয়ত আমরা দাবি করতে পারি যে, 
এতদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস এবং ইংরেজ 
মরকারের যুদ্ধপ্রয়াসের সঙ্গে সহযোগিতা আমরাই ঠেকিয়ে রাখতে 
পেরেছি । যে কেউ সহজেই কল্পনা! করতে পারে আমাদের নিয়মিত 
আপসবিরোধী আন্দোলন যদি না চলত তাহলে হাই কমাণ্ড এতদিনে 

দেশকে কোন রসাতলে নিয়ে যেত | দ্বিতীয়ত, হয়ত আমর! দাবি 

করতে পারি দেশের মধ্যে এবং বিশেষ করে কংগ্রেমের কমীঁদের মধ্যে 

সংগ্রামের একটা পরিবেশ স্থষ্টি করতে সমর্থ হয়েছি। গত আঠারো 
মাস ধরে জাতীয় সংগ্রাম শুরু করার পরিকল্পনাকে মহাত্মা গান্ধী 

নিয়মিতভাবে বিরুদ্ধতা করা সতেও, এবং অভ আগে, ১৯৩৯ সালের 

সেপ্টেম্বর মাসে; তিনি যুদ্ধপ্রয়াসে ইংরেজদের সহযোগিতা করার 
পক্ষে থাকা সত্বেও আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি কংগ্রেন ওয়াকিং 
'কমিটি কংগ্রেস সংগঠনগলিকে “সত্যাগ্রহ” কমিটিতে রূপান্তরিত হবার 
আদেশ দিচ্ছে এবং বিভিন্ন প্রদেশের “নেতা”দের নির্দেশ দিচ্ছে তারা 

যেন সার্ট প্যান্ট পরে কুচকাওয়াজ শুরু করে । অদ্ভুত এই রূপাস্তর কি 
সম্ভব হত, দেশে যদি করওয়ার্ড রক না] থাকত এবং'১৯৪০-এন মার্চ 

মাসে রামগড়ে বর্দি আপসবিকরোধী সম্মেলন ন হত ? 
শেষ হলেও ব। তুচ্ছ নয়, তা এই যে, হয়ত আমরাই দাবি করতে 

পারি; যেটুকু শক্তি ও সুম্বল আমাদের আয়তীাধীনে আছে তাই নিয়ে 



এ কি ন্যায়সঙ্গত ? ১৭৩ 

আমরাই ঘথার্থ জাতীয় সংগ্রাম শুরু করেছি । আজ ফরওয়ার্ড রক-এর 
নিখিল ভারত ওয়াকিং কমিটির আটজন সদম্য কারারুদ্ধ। দেশের 
বিভিন্ন অংশের অসংখ্য বন্ধু ও সহকর্মী আজ কারাপ্রাচীরের অন্তরালে । 

বিহারে, যুক্তপ্রদেশে আন্দোলন পুরোদমে চলেছে । বাংলাদেশে 

নাগরিক অধিকারের প্রশ্থে সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে দেখা গেল বাংলা 

সরকার কার্যত নতি স্বীকার করেছে । আমাদের সংগ্রাম শুরু করার 
পর থেকে যুদ্ধকালীন অগ্ভিনান্সের অনেকগুলিকে অকার্কর করে 
দেওয়া হয়েছে এবং তার ফলে ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরের আগে দেশের 

যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থার বেশ কিছুটা ফিরিয়ে আনা গেছে । গত 
২৫শে ও ২৬শে মে প্রার্দেশিক কনফারেন্সের ঢাকা অধিবেশন থেকে 

অনুপ্রেরণাপূর্ণ নির্দেশ পাবার পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি 
এখন সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্ত প্রস্তত হচ্ছে! 

ভারতের মত বিরাট দেশে অহিংস গণ-সংগ্রাম গড়ে তুলতে 
সর্বদাই সময় লাগে এবং তাতে যে প্রয়াস দরকার হয় তা নেহাত কম 

নয়। কিন্তু এই কাজ হাজার গুণ কঠিন হয়ে ওঠে যখন কেবলমাত্র 
দক্ষিণপন্থীর! নয় তথাকধিত বামপন্থীরাও সুচিস্তিতভাবে শত্রুতা করে 

চলে। এর পরেও আছে অ-কংগ্রেসী ও কংগ্রেসবিরোধী সব সংগঠন, 
যাদের বিরোধিতার সম্মুখীন আমাদের হতে হচ্ছে এবং মোকাবিলা! 
করতে হচ্ছে । এবং সবার উপরে রয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
জগন্দল, এবং সেই সঙ্গে তার ইংরেজ ও ভারতীয় মিত্রর। | তার মঙেও 
আমাদের লড়াই চলেছে । যে বাধ! আমাদের অতিক্রম করতে হয়েছে 

এবং ষে প্রচণ্ড প্রতিকূলতার সঙ্গে আমাদের যুঝতে হয়েছে, তা! 
ভাবলে, আমরা যা! করেছি তা মোটেই অকিঞ্চিংকর নয়। শত্রুতা, 

বিদ্রপ, পরিহাস সত্বেও যত দিন যাবে আমাদের আন্দোলনের শক্তি 

ও আয়তন তত বৃদ্ধি পাবে । যার। আমাদের সাহায্য করবে ন। তারা 
অন্তত দয়া করে যেন চুপ করে থাকে । কার্ষক্ষেত্রে আমাদের প্রয়াসের 

ফল যাই হোক না কেন) অথব! ব্যক্তি হিমেবে আমরা যতই অযোগ্য 

হই না কেন, আমাদের আদর্শ যে উন্নত এবং আমাদের প্রচেষ্টা ষে 



১৭৪ কোন পথে? 

মহান তাতে কোনই সন্দেহ নেই। আমরা ঘদি জয়লাভ করি-_ 
আমাদের উদ্দেশ্য যদি সার্থক হ্য়--দেশই তাতে লাভবান হবে, 
বাকিগতভাবে আমরা হব না। অগ্রগামী সৈনিকরা ! আমরা যদি 
আমাদের পদ্ধতিতে বা কর্মকৌশলে একমত না হই, নিজেদের 
মতপার্থক্য মেনে নিতে আমরা কেন একমত হতে. পারব ন1? 

পরম্পরের উদ্দেশ্যের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা পোষণ করার এবং পরস্পরের 

শুভকামনা করার ওঁদা্চটুকু কেন আমাদের থাকবে না! 



অস্থায়ী জাতীয় সরকার 
৮ই জুন ১৯৪০, কাশিয়ং থেকে প্রদত্ত সম্পূর্ণ বিবৃতি । 

মহামহিম বড়লাটের সাম্প্রতিক বিবৃতি, কমাগ্ডার-ইন-চিফ-এর 
উক্তি এবং প্রাদেশিক গভর্ণরদের চালচলন থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে 
যে, অবশেষে ব্রিটেনের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার ভারতকে 

কাজে লাগানোর সত্যিকার একট! প্রয়াম করতে যাচ্ছে এবং এই 
প্রয়াম কর। হবে ভারতের স্বাধীনতার দাবি পুরণ না করেই। 

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, ইংরেজ সরকার এই নতুন 
পন্ধতি অবলম্বন করার সাহস পেয়েছে মহত্ব! গান্ধীর সাম্প্রতিক 

উক্তিগুলি থেকে যাতে তিনি ছ্যর্থহীন ভাষায় পরিষ্কার বলেছেন যে 
গ্রেট ব্রিটেনকে বিপদের সময় ব্যতিব্যস্ত কর! ঠিক হবে না। এই 
অভিমত কেবলমাত্র গান্ধীবাদী নেঙ।রাই সমর্থন করেন না। পাণ্ডত 

জওহরলাল নেহরুও করেন । অতএব যদি এই দিদ্ধ।স্তে আসা বায় 
যে, ভারতে ব্রিটিশ সাআআজ্যবাদের নতুন কার্ষপদ্ধতির জন্য কংগ্রেস 
ওয়াকিং কমিটিই পরোক্ষভাবে দায়ী তাহলে বিশেষ ভুল হবে না । 

যতদুর আমি বুঝতে পারছি, এইদিকে ইংরেজ সরকাব তাদের 
প্রয়াস সহজে আলগা করবে না । ফলে, হরিপুর! কংগ্রেসের যুদ্ধ 
প্রস্তীবকে বারা ধরে আছে তাদের কাছে একট। গুরুতর পরিস্থিতি 
দেখ! দিয়েছে । ভবিষ্ুতে বদি গ্রেট ব্রিটেনের সশস্ত্র বাহিনীর আরও 

বিপর্যয় ঘটে, তাহলে ভারতের জনমত যাই বলুক তা অগ্রান্য করে 

ইংরেজরা যে অনিবার্ধভাবে উত্তরোত্তর ভারতকেই আকড়ে ধরবে সে 
বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। 

কিন্তু ভারত যতদিন পরাধীন থাকবে ততদিন ইওরোগীয় 
ব্যাপারে আমাদের কী আগ্রহ থাকতে পারে? আমর! আমাদের 
স্বাধীনতা চাই এবং তা চাই অবিলম্বে । সরকার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি, যে 



১৭৬ কোন পথে? 

প্রতিশ্রুতি কোন এক ভবিষ্যৎকালে পুরণ করা হবে, আমাদের 
জনগণের মনে কোনই রেখাপাত করবে না । আমরা ইংরেজকে 

বিচার করব এখনই এবং এই মুহুর্তে আমরা কি পাচ্ছি তার 
ভিত্তিতে । রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে কেবলমাত্র ভঙ্গ 
করার জন্য-_এ প্নকম প্রচুর অভিজ্ঞতা আমাদের আছে । বাকচাতুর্ষে 
ভর! প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকার যেন আবার আমাদের ধেশক। দিতে 

না আসে। 

সম্প্রতি কয়েক বৎসর ব্রিটিশ পররাষ্ট্র নীতির বৈশিষ্ট্য হয়ে 
দাড়িয়েছে অদূরদর্ণিতা | আর সব কারণের থেকে এই কারণেই গ্রেট 
ব্রিটেনের সর্বনাশ সাধিত হয়েছে । আশঙ্কা হচ্ছে একই অদুরদশিতা 
ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের ঘাড়ে ভর করে রয়েছে । তারা এখন 
ভারতের সাহায্যে ইংলগুকে বাঁচানোর কথা চিন্তা করছে। কিন্ত 
পরাধীন ভারত কি করে ইংলগুকেঃ তাই কেন, যে কোন দেশকে, 

বাঁচাতে পারে ? 

ভারতকে প্রথমে নিজেকে বাঁচাতে হবে । এবং নিজেকে তা 

বাচাতে পারে একমাত্র তখনই যখন হিন্দু ও মুসলিমরা অস্থায়ী 
সরকারের জন্য সম্মিলিত দাবি পেশ করবে এবং সেই অস্থারী 

সরকারের কাছে অবিলম্বে সব ক্ষমতা হস্তান্তরিত কর! হবে| ইতিহাসের 
প্রতিটি বৈপ্লবিক সঙ্কটে এই একই পদ্ধতি অন্ুনরণ করা হয়েছে। 
১৯৩৫-এর ভারত সরকার আইনের আনুষঙ্গিক কিছু পরিবর্তন সাধন 
করে বর্তমান গঠনতন্ত্রের আওতার মধ্যেই কেন্দ্রে এই অস্থায়ী জাতীয় 

সরকারকে গঠন করা যায়। কিন্তু অস্থায়ী জাতীয় সরকারের হাতে 

সম্পুর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতা দিতে হবে | কিছুকাল পরে, বর্তমান সক্কট 
যখন পার হয়ে যাবে, ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে অস্থায়ী 
জাতীয় সরকার ভারতের নবলন্ধ স্বাধীনতার সঙ্গে তাল রেখে যাতে 

বিশদভাবে ভারতের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করতে পারে সেইজন্য একটি 

কন্স্টিটিউয়ে্ট আযাসেম্র্ি আহ্বান করবে। 

অস্থায়ী জাতীয় সরকারের প্রথম কর্তব্য হবে) ভারতের নিরাপত্া 



অস্থায়ী জাতীয় সরকার ১৭, 

যাঁতে সববাবস্থায় সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকে সেইজন্তে ভারতীয় জনগণকে 

সাধামত পুরোপুরি অস্ত্রসঙ্জিত করা এবং মিত্রভাবাপন্ন বৈদেশিক 
শক্তিদের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া । এই পন্থাগুলি বদি 
অবলম্বন করা হয়ঃ তাহলে আমাদের আভান্তরিক বিশৃঙ্খল! সম্পকে 

আতঙ্কিত হবার আর কোন কারণ থাকে না । ইওরোপে নাৎসীদের 

সামরিক সাফল্যলাভের ফলে ভারতের উপর কোন প্রতিকূল প্রভাব 
পড়তে পারে এরকম আশঙ্কাও আমাদের থাকবে না। ভারত যখন 
স্বাধীন হবে এবং নিজেকে রক্ষা করার মত যথেষ্ট শক্তি অর্জন করবে, 

তখন সে অন্যান্য মিত্র দেশগুলিকে সাহাধা করতে এগিয়ে আনতে 
পাপ্ে। 

অতএব ভারতীয়দের ঠিক এই মুহূর্তের কর্তব্য “ভারতের 
জনগণকে সব ক্ষমতা দিতে হবে” এই শ্লোগানের জন্য এক হয়ে 

দাড়ানো এবং সম্পূর্ন সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন এক অস্থায়ী সরকারের 
দাবি করা । এই দাবি ছু্িবার হয়ে উঠবে বদি তা ভারতের হিন্দ 

মুদলমানের মিলিত দাবি হয়। এই প্রশ্নে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ 
কি একমত হতে পারবে ? যদি পারে, তার। ভারতকে চিরতরে রক্ষা! 
করবে। 

দুর্ভাগাব্রমে এই দাৰি যদি প্রত্যাখ্যাত হয়, তখন ভারতের 

জনগণকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে বল। ছাড়া আমাদের আর গত্ন্তর 

থাকবে না। 

সদম্মানে আমি ব্রিটিশ সরকারকে সাবধান করে দিতে চাই; 

ভারত যতদিন পরাধীন থাকবে, তারা যেন ভারতের সহায়সম্থল 

নিজেদের কাজে লাগাবার চেষ্টা না করে । মহাত্ম! গান্ধীর বা কোন 

গাঙ্ধীবাদী নেতার ব1! নেতাদের সান্তনার বাণীতে তার যেন নিজেদের 
বিপধচালিত না করে । এই নেতার যখন আপস ও সহযোগিতার 

কথা বলে, তারা তখন ভারতীয় জনতার বা ভারতীয় জনমতের 
প্রতিনিধিত্ব করে না। কোন কোন মহলে ইদানীং বলা হচ্ছে ষে 
নাৎসীদের সাফল্যের দরুন বর্তমান যুদ্ধ আর সাআ্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নয়। 

১২ 



১৭৮ কোন পথে? 

'গ্রকথা নিতান্তই শিশুমুলভ এবং এদেশের কোন রি ব্যক্তিকে তা 
প্রভাবিত করতে পারবে ন1। 

পরিশেষে ইংরেজ সরকারকে আমি ঠা: মাথায় ভেবে দেখতে 

অনুরোধ করছি, বদি তারা পরাধীন ভারতের সহায়সম্বল নিয়ে তাই 
দিয়ে ব্রিটেনকে রক্ষা করার প্রয়াস করে তাহলে তার ফল কী 

ধাড়াবে । এই পন্থায় ইংলগু পরিত্রাণ পাবে না অথচ তা ভারতের 

পক্ষে আরও সর্বনাশা হতে পারে। স্বাধীন, শক্তিশালী ও এক্যবদ্ধ 
ভারত যে কোন প্রকার বিপদ থেকে অপরের সাহায্য বিন। শুধু 

নিজেকেই রক্ষা করবে না) তা 'ব্রটেন সমেত মিত্রভাবাপন্ন অন্যান্ত 

রাষ্ট্রেরও বিপদের সহায় হতে পারবে । আমাদের আন্তরিক এ 

আবেদন সব্বেও যদি ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞরা বিবেচনীবোধবিরহিত হয়, 
তাহলে, মহাত্মা গান্ধী বাই বলুন বা করুন না কেন, ভারত সরকার 
যে নতুন পদ্ধতি অন্ুদরণ করতে যাচ্ছে তাতে আমাদের সমর্থন নেই । 



দেশবন্ধু দীর্ঘজীবী হৌন 

১৫ই জুন, ১৯৪০, ফরওয়ার্ড ব্লকএ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় । 

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আমাদের এই ধরাধাম ত্যাগ করে যাবার 
পর দীর্ঘ পনেরে৷ বছর অতিবাহিত হয়েছে । তিনি তার স্বাধীন 
ভারতের স্বপ্ন বাস্তবে বূপায়িত হতে দেখে যেতে পারেননি, কিন্তু 
তখনকার মত কিছু কিছু পরিকল্পনায় তিনি সাফলালাভ করেছিলেন । 

ঠিক যে সময় জনসাধারণ তার কাছ থেকে আরও বড় কিছু আশ! 
করছিল, তখনই মৃত্যুর নিম হাত তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তিনি 
তার দেশবাসীর অকৃপণ ভালবাসা লাভ করেছিলেন । তারা তাকে 

তাদের হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সেইজন্য তার তিরোধানের 
শোক যেমন সর্বাত্মক তেমনিই আন্তরিক হয়েছিল। তার অকাল 

মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত, তবু আমাদের একথা ভোল! উচিত হবে না! 
যে, পরম গৌরবের মধ্যে তার জীবনাবসান হয়েছে । সেইসব হত- 
ভাগাদের একজন তিনি ছিলেন ন। যারা জীবনের মহত্বের কাল 
অতিক্রম করেও বেঁচে থাকে, যারা! জীবনের ভাটার টানের পরেও 

টিকে থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াপন্থী হয়ে দীড়ায়। 

আজ, তার মৃত্যুবাষিকীর প্রাক্কালে আমাদের মনে একটি চিন্তাই 
জীগছে-_“হে দেশবন্ধু ! ঝঞ্ধাক্ষুন্ধ এই ছুঃসময়ে তোমাকে ভারতের 
দরকার ।” আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের সেই ছুলভ্ড সমন্বয় য। নেতৃত্ব 

গঠনের মূল উপকরণঃ এবং তার অসামান্ততার যা গোপন রহস্য, তার 

প্রয়োজন এখন আমর! যত বোধ করছি, আগে কখনও তত বোধ 

করিনি, আমরা নেই উদার ভালব।সা চাই যা তারে জনসাধারণের 

বন্ধু করেছিল এবং মুসলমান ও অনগ্রসর শ্রেণীর লোকদের তীর ঘনিষ্ঠ 
সংস্পর্শে এনেছিল । 

আমরা চাই সেই কর্মোগ্ম যা তাকে বিশ্রাম.নিতে দেয়নি এবং 



১৮৩ কোন পথে? 

সংগ্রামের পর সংগ্রামে তাকে ঠেলে নিয়ে গেছে । সর্বশেষে আমর 

চাই স্বাধীনতার সেই সর্বগ্রাসী উন্মাদনা, আর সব প্রেরণার য!.উৎস, 
আর সব কর্মের যা চালক । 

তার পাবত্র স্মৃতির প্রতি আমরা আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার 

বাংসরিক অর্থ নিবেদন করছি । যারা! মহৎ হতে চায়, মহতের 

যেখানেই দর্শন হোক, তার অর্চনা করে তাদের জীবন শুরু করতে 

হবে। যার! বীর হতে চায় প্রথমে তাদের বীরপূজা করতে শিখতে 
হবে। সেইজন্য ১৬ই জুনের বাৎসরিক অনুষ্ঠানের যথেষ্ট প্রয়োজন 

আছে এবং সেই উপলক্ষ্যে জনস[ধারণের সকল অংশের সমবেত হওয়া 

কর্তব্য | 

আমি দেশবন্ধুর একজন অনুগত শিষ্য ছিলাম | ন্বর্গতঃ সেই 
মহাত্মার কথ! বলতে গেলে, নিজেকে সংযত রেখে কিছু বলা ছৃফর। 

যে খণে আমি তার কাছে খণী তা কখনই পরিশোধ করা যাবে না। 

প্রকৃতপক্ষে, দেশবন্ধুর শিক্ষ। তার অস্তিত্র সঙ্গে এক হয়ে গেছে। 



প্যারিসের পর 

১৫ই জুন, ১৯৪০, ফরওয়ার্ড ব্লকএ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় । 

এই সেদিন নাৎসীবাহিনী যখন মুখে “নাখ পারিস” (“প্যারিস 

চলো” ) আওয়াজ করতে করতে জার্মান সীমান্ত অতিক্রম করে 

হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামে অনুপ্রবেশ করল, তখন কে ভাবতে পেরেছিল 

তারা এত শীঘ্র তাদের লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে? আমাদের 

চোখের সামনে সামরিক রণকোশলে এ যেন এক অলৌকিক ঘটনা । 
এর সঙ্গে তুলনা! চলতে পারে নেপোলিয়নের যুদ্ধাভিযান কিংবা 
১৮৭০-এর ফ্রাঙ্কো-রুশিয়ান যুদ্ধে সিভানে বিপর্যয় | ফরাসী হাই কমাগ্ড 

বাই বলুক না কেন, প্যারিসের পতনের পর যন্ত্রচালিত যানবাহন, 
অসংখ্য ট্যাঙ্ক ও বোমার বিমানের সামনে উল্লেখযোগ্য প্রতিরোধ 
আর সম্ভব নয়। ট্রেন্চ, থেকে যুদ্ধ করার দিন শেষ হয়ে গেছে । 

কিন্ত এর পরে কী? একথা সুস্পষ্ট যে রেন'র সরকার গ্রেট 
ব্রিটেনকে তার ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে জার্মানির সঙ্গে আলাদা- 

ভাবে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করবে না। কিন্তু কতদিন তিনি ফরাসী 
জনসাধারণের আস্থাভাজন হয়ে থাকতে পারবেন ? তার কেবিনেটের 

পতন, জার্মানি ও ইটালির কাছ থেকে লোভনীয় প্রস্তাব, এসকল শর্তে 

শান্তিচুক্তি করতে প্রস্তুত এমন একটি নতুন কেবিনেট-__-এই সব 
ঘটনা একেবারে অসম্ভব বলে অগ্রাহা কর। যায় না । এই সেদিন 
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিস্টার উইন্স্টন চার্চিল তার এঁতিহাসিক বক্তৃতায় 
এই বিষয়ে অশুভ ইঙ্গিত করেছেন । 

এবং ইংলগু ? ফ্রান্স থাক বা যাক ইংলগু কী করবে ? এই প্রশ্নের 
জবাব দিতে পানে ব্যাখ্যাতীত সেই শক্তি-_-“জনসা ধারণের মনোবল” । 

হর্ভাগ্যবশত ব্রিটিশ জনগণের মনোবল বেশ মোক্ষম ধাক্কা খেয়েছে 
এবং তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্ত মন্ত্রীদের বক্তৃতা । 



১৮২ কোন পথে? 

ব্রিটিশ জনগণকে তাদের একথা বলার দরকার হচ্ছে কেন, তারা 
শ্মশানযাত্রীর মত গম্ভীর মুখ করে যেন ঘুরে না! বেড়ায়? ছুনিয়্াকে এ- 
কথা বলার দরকার হচ্ছে কেন বে, গ্রেট ব্রিটেন যদি নাৎসী-অধ্যুষিত 
হয়, তবু সাম্রাজ্য লড়াই চালিয়ে যাবে এবং যথাকালে দেদিন দেখা 
দেবে বখন নয়! ছুনিয়া সাবেকী ছুনিয়াকে উদ্ধার করতে এগিয়ে 
আসবে ? ইংরেজরা তাদের একরোখা নাছোড়বান্দা স্বভাব ও নিঃশস্ক 
মনোবলের জন্য বিখ্যাত। সম্ভবত তারা আজ তাদের ইতিহাসের 

কঠিনতম অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন । দেখা যাক কীভাবে তারা এই 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। 

তরুণ জেনারেল ও সামরিক কুশলীদের উদ্ভাবিত নতুন এক 

সামরিক টেকনিকের সহায়তায় নাৎসীর! অদ্দটন ঘটাতে সমর্থ হয়েছে। 

মিত্রশক্তি বয়োবৃদ্ধ সেকালের যুদ্ধখ্যাত জেনারেলদের উপর নির্ভর 
করেছে । দেখা গেল জেনারেলরা পেরে উঠছেন না। নাৎসী 
জেনারেলর। তাদের নতুন টেকনিক কি নিঃশেষ করে ফেলেছে? 
মিত্রপক্ষের কি সামরিক কোন গুপ্ত রহস্ত আছে অথবা কোন নতুন 
টেকনিক কি জানা আছে? এই ছুটি প্রশ্নের উত্তরের উপর অনেক 

কিছুই নির্ভর করবে । 

জার্মান সেনাবাহিনীর রাসায়নিক প্রস্ততির কথা আমরা অনেক 
শুনে আসছি । সত্যই কি তার! রাসায়নিক যুদ্ধের নতুন কোন ক্রটিহীন 
টেকনিক উদ্ভাবিত করেছে? যদি তার। তা করে থাকে, তাহলে 

আগামী দিনে আমরা তার প্রমাণ পাব | এবং তখন দেখা যাৰে নতুন 

অবস্থার মধ্যে মানুষের মনোবল কী করে টিকে থাকে । তা কি ভেঙে 
পড়বে, যেমন ইটালীম়্ানদের বিমানের আক্রমণে সাহসী আবিসি- 

নিয়ানদের মনোবল ভেঙে পড়েছিল? অথবা আত্মিক শক্তি 
জড়শক্তিকে পরাহত করবে ? 

বাস্তব দিক থেকে বিচার করলে. গ্রেট ব্রিটেন-অধ্যুষিত হবার পর 
যুদ্ধ কী করে চলতে পারে, সত্যিই ভেবে ঠিক করা! কঠিন। পাছে 

জাপান মুদূর প্রাচ্যে গোলমাল বাধায়, সেইজন্। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে 



প্যারিসের পর ২৮৩, 

মিত্রপক্ষকে সাহায্য করার একটা সীম অতিক্রম কর! সম্ভব নয়'।' 
এবং এমন কোন আশা নেই যে স্তার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্ জার্মানি ও 
সোভিয়েত রাশিয়াকে বিভক্ত করতে সমর্থ হবে । অনেক বেশি সম্ভব 
বলে মনে হয়ঃ 'একদিকে সোভিয়েত রাশিয়া এবং অপরদিকে জার্মানি 
ও ইটালির মধ্যে নিশ্চিত মতৈক্য রয়েছে । সেই মতৈক্যের শর্ত কী 
হতে পারে আমাকে যদি কল্পনা! করতে বল! হয়, আমি তাহলে, 
নিম্নলিখিত মত আন্দাজ করতে পারি £ 

(১) বলকান অঞ্চল বাদ দিয়ে ইওরোগীয় মহাদেশের উপর 
জার্মানির একাধিপত্য থাকবে । 

(২) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ইটালীর একাধিপত্য থাকবে । 

(৩) বলকান ও মধ্যপ্রাচ্য হবে কশ প্রভাবিত অঞ্চল। 

(8) আফিকার সম্পদ ও সম্গল বৃহৎ শক্তিরা সকলে ভাগ করে 
নেবে । 

যেহেতু জার্ধানি ও ইটালী উভভয়েই__-এবং সম্ভবত সোভিয়েত 

রাশিয়াও-_মাপাতত গ্রেট ব্রিটেনকে পয়লা নম্বরের সাধান্পণ শত্রু 
বলে গণ্য করে, সেইজন্য খুবই সম্ভব, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ভাগ করে, 
নেবারও তাদের এক পরিকল্পনা আছে । তার! জানে ভাচ ইগ্ডিজ 
থেকে অস্ট্রেলিয়া অবধি সমগ্র দ্বীপবহুল সমুদ্রথণ্ডের উপর জাপানের 
লুন্ধ দৃষ্টি সর্বদা রয়েছে, সেইজন্য এই কার্ষোদ্ধারে তারা জাপানেরও 
সাহায্য ও সহযোগিতা চাইতে পারে । 

এইসব পরিকল্পনার মধ্যে ভারতের স্থান কোথার থাকছে এবং 
কীভাৰে থাকছে ? ধার! ভারতের জনগণের নেতা বলে নিজেদের ৪ 

করেন ভার! এর জবাব দিন । 



নাগপুরে স্বাগত 

১৫ই জুন, ১৯৪০, ফরওয়ার্ড ব্লকএ স্বক্ষিরিত সম্পাদকীয়। 

মুমলিম লীগের এবং কংগ্রেসের ওয়াঞ্ষিং কমিটির মিটিংয়ের পরে 

কিংবা সেই সময়েই নাগপুরে ১৮ই জুন ফরওয়ার্ড ব্লক-এর নিখিল 

ভারত কনফারেন্সের দ্বিভীয় অধিবেশন অনুষিত হবে। নিখিল ভারত 

কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হওয়! এখন সময়োচিত, একথ। ছাড়াও বর্তমান 

যে সঙ্কট ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘনীভূত ও আরও খারাপ হয়ে উঠছে সেই- 
জন্যও অবিলম্বে অধিবেশন অতান্ত প্রয়োজন । 

এই কনফারেন্সের কর্তব্য কী হবে? গত বারো মাসের ঘটনাবলী 

পর্যবেক্ষণ করে নিঃমন্দেহে আমাদের অনেক হিসাবনিকাশ করতে 

হবে, নিজেদের কার্যকলাপ বিচার-বিবেচনা করতে হবে, অতঃপর 

আমাদের বর্তমান নীতি ও কার্যক্রম অনুমোদন করতে হবে কিংবা 

যদি প্রয়োজন হয় তা সংশোধনও করতে হতে পারে । কিন্ত তার 

থেকেও বেশি জরুরী, ইংরেজ সরকার বনাম আমাদের নীতি ও 

কার্ক্রম কী হওয়া দরকার তা স্থির করা | মার্চ মাসে রামগড়ে যে 

সংগ্রামের সূত্রপাত হয়েছে তা আরও তীব্র ও আরও ব্যাপকক্ষেত্রে 

প্রসারিত করতে হবে । একই সঙ্গে আমাদের জাতীয় এক্য ও 

সংহতির জন্য আমাদের কাজ করে যেতে হবে। ওই ছুটি বিষয় থেকে 

স্বভাবত অনেক প্রশ্ন দেখা দেবে । সেই সব প্রশ্বের সন্তোষজনক জবাধ 

দিতে হবে। 
এই প্রসঙ্গে ভারতসচিব মিস্টার এমেরি দি হিন্দুত্ছান টাইমৃস্- 

এর লগ্ন সংবাদদতার কাছে যে বিবৃতি দিয়েছেন তা শিক্ষাপ্রদ। 

তা থেকে আবার ্থুম্পষ্ট হচ্ছে যে সাআজ্যবাদীর! কখনও ইতিহাসের 

শিক্ষা গ্রহণ করবে না! | জার্ানরা যখন প্যারিসের দ্বারপ্রান্তে তখন 

এই বিবৃতিটা প্রচার করা হয়। 



নাগপুরে স্বাগত ১৮৫ 

স্বদেশে বিপদের সম্ম্ধীন হয়ে ইংরেজ সরকার এখন ভারত ও 
তার সহারসম্পদের উপর নির্ভর করতে উদ্গ্রীব। যেন পরাধীন ভারত, 
দরিদ্র শোধিত ভারত বর্তমান সঙ্কটে সাম্রাজ্যবাদী ইংলগুকে রক্ষা 

করতে সমর্থ ! যেখানে নেতার! মানসিক ও নৈতিক অবসাদে আচ্ছন্ন 
এবং ব্রিটিশ সাআজ্যবাদকে কোনপ্রকার উত্ত্যক্ত না করতে কৃতসংকল্প, 
সেক্ষেত্রে ভারতের ভবিষ্যুৎ সত্যিই অন্ধকারাচ্ছন্ন । 

কিন্তু আমরা কি হতাশায় হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকব? 

কারাস্তরালে আমাদের বন্ধুর! জানলার গর!দের ভিতর দিয়ে বাইরের 
জগতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে | তাদের আমরা কী বলব ? 

বাংলায় এবং বাংলার বাইরে করওয়া ব্লক-এর উপর সাম্রাজ্যবাদী 

হামলা উত্তরোত্তর নির্মম হয়ে উঠছে। একই সঙ্গে স্বাধীন ভারতকে 
যুদ্ধের উদ্দেশ্যে শোষণ করবার জন্ঠ সার! দেশে যুদ্ধকমিটি গঠন করা৷ 
হয়েছে । আমরা যত্ন ইতিহাসের এইরকম অভূতপূর্ব সঙ্কটের সম্মুখীন 
তখন আমরা সম্পূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে আমাদের সাস্রাজ্যবাদী শাসকদের 
জানিয়ে দিচ্ছি : “আমরা তোমাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছি । তোমর। 
যা খুশি করতে পার কিন্তু স্বাধীনতার পথে আমাদের অগ্রগতিকে 
প্রতিহত করতে পারবে না ।” 



নাগপুর অভিভীষণ 

১৮ই জুন, ১৯৪০, নাগপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভাবত ফরওয়ার্ড ব্লক কনফারেন্সের 

দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রদত প্রেসিডেন্টের অভিভাষণ। 

কমরেডগণ; 
১৯৩৯ সালের মে মাসের প্রথম দিকে নিখিল ভারত কংগ্রেস 

কমিটির গুরুত্বপূর্ণ এক অধিবেশনের পরে কলিকাতায় ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেসের কয়ওয়ার্ড রক-এর পত্তন হয় । ১৯৩৯ সালের জুন 

মাসের শেষ সপ্তাহে বোম্বাইয়ে ফরওয়ার্ড রক-এর নিখিল ভারত 

কনফারেন্সের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানেই ব্লক-এর 

গঠনতন্ত্র ও কার্যন্রম গৃহীত হয় । তারপর এক বছর পার হয়ে গেছে__ 
এই বছরটি শুধু ভারতের ইতিহাসে নয়, সারা পৃথিবীর ইতিহাসে 
স্মরণীয় হয়ে থাকবে | আমাদের এই সমাবেশ সেইজন্য অত্যন্ত 

সময়োচিত হয়েছে এবং ঠিক যে সময়ে হওয়া! উচিত তার একদিনও 
আগে হয়নি | আমাদের অনেক হিসাবনিকাশ করতে হবে, আমাদের 

কার্ধকলাপ সম্পর্কে অনেক ৰিচার-বিবেচনা করতে হবে| যে সঙ্কট 

আজ ভারত ও ছুনিয়াকে আভিভূত করেছে, য শুধু দিনে দিনে নয়; 
ঘণ্টায় ঘণ্টায় তীব্র হয়ে উঠছে ও বিকটাকার ধারণ করছে, সেই সঙ্কটে 
আমাদের কর্নপন্থ। কী হবে অতঃপর আমাদের তা নিরূপণ করতে 

হবে। 
আপনাদের সামনে আমি প্রথম যে প্রশ্নটি তুলে ধরতে চাই তা 

এই £ “আমাদের নীতি ও কর্মপন্থা কি সঠিক হয়েছে? এবং ফরওয়ার্ড 
ব্লক পত্তন করে আমরা কি দেশের সর্বাধিক স্বার্থকে রক্ষা করতে 

পেরেছি ?” এই প্রশ্নে আমার জবাব £ “নিশ্চয় ঠিক এবং আমরা তা 
পেরেছি ।* আপনাদের আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছ যে, চারটি বিষয় 

+“ৰবেচনা করে আমরা কক্গওক্জ্ড রক গঠন করতে বাধ্য হই | দক্ষিণ 



নাগপুর অভিভাষণ ১৮৭, 

পশ্থীর! সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের জানিয়ে দেয় যে ভবিষ্যিতে তারা 
বামপন্থীদের সহযোগিতায় কাজ করবে না এবং আমরা যে মিশ্র 
কেবিনেটের দাবি করেছিলাম তা তারা প্রত্যাখ্যান করে। দ্বিতীয়ত, 
মহাত্মা গান্ধী এবং দক্ষিণপন্থীরা আমাদের জানিয়ে দেন যে, নিকট: 
ভবিষ্যতে জাতীয় সংগ্রামের কথা উঠতেই পারে না। তৃতীয়ত, 
কংগ্রেসের মধ্যেকার সাম্াজ্যবাদবিরোধী ও প্রগতিবাদীদের বামপন্থী 

ব্লক-এর নামে সংহত করার প্রয়াস সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্টরা 

বর্জন করে। অতএব বামপন্থী-সংহতির জন্য পরবর্তী প্রয়াস কেবল- 

মাত্র আমাদের দ্বারাই সম্ভবপর ছিল এবং সেইজন্য ফরওয়ার্ড বরলক-এর 

প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য । চতুর্থত গান্ধীবাদীর! বা দক্ষিণপন্থীর! আগে 

থেকেই নিজেদের গান্ধী সেবাসজ্বের আওতায় সংহত করেছিল এবং 

আমাদের তরফে আরও দেরি করলে ফল হত এই যে, কংগ্রেসের 
তরে যারা বামপন্থী ছিল দক্ষিণপন্থীর1 তাদের ক্ঠরোধ করত । 
১৯৩৯ সালে একথা স্মম্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, ১৯২০ ও ১৯১১ 

সালে বামপন্থী হয়ে যার! কংগ্রেসে প্রবেশ করেছিল এবং প্রীয় ছুই 
দশক ধরে কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিজেদের করায়ত্ত রেখেছিল, তারা বিপ্লবী 

ধাকা দূরের কথা এমন কি প্রগতিবাদীও আর নেই। এইরকম অবস্থায় 
রাজনৈতিক প্রগতির পথে আরও অগ্রসর হতে হলে আগে দরকার 
দেশের মধো এবং বিশেষ করে কংগ্রেসের মধো যত সাঘ্রাজ্যবাদ- 

বিরোধী, মৌলিক সংস্কারবাদী ও প্রগতিশীল শক্তি আছে সবার 
সংহতি । 

১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসের শেষাশেষি আমি যখন কংগ্রেস 

প্রেসিডেন্টের পদ ত্যাগ করে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করার কথা গভীরভাৰে 
চিন্তা করছি তখন কংগ্রেসের অত্যন্ত নামজাদা এক বামপন্থী নেতার 

সঙ্গে আমার গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগা এক আলোচন। হয়। সেই 

নেতা অবশ্য পরবর্তাঁকালে গান্ধীবাদীদের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়েছেন। 
তিনি আমাকে উভয় পশ্থা থেকে বিরত হতে উপদেশ দেন এবং তিনি 

সেইসঙ্গে এও জানান, যেহেতু আস্তর্জাতিক ঝড়ের সন্কেতে দেখা 



১৮৮ কোন পথে? 

দিচ্ছে আমাদের এমন কিছুই কর! উচিত হবে না যাতে কংগ্রেসের 
মধ্যে ভাঙন দেখ! দেয় । আমি জবাবে বলি, যেহেতু নিকট ভবিস্যতে 
যুদ্ধ অনিবার্ধ, এইজন্যই তো আরও বেশী বামপস্থীদের আগে থেকে 

প্রস্তুত ও সংগঠিত ধাকা উচিত যাতে যুদ্ধপরিস্থিতিতে দক্ষিণপন্থীরা 
যদ্দি এগিয়ে যেতে নারাজ হয়ঃ আমরা নিজেরাই অন্তত কিছু একটা 
করতে পারি। দৃক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে মতপার্থক্য এত 

মৌলিক হয়ে উঠল যে একটা ভাঙন, তা স্থায়ীই হোক, সাময়িক 
হোক, অপরিহার্য হল। অবস্থা যখন এইরকম, বাইরের অথবা 
আন্তর্জাতিক সঙ্কট আমাদের আচ্ছন্ন করার আগে আভ্যন্তরিক সঙ্কটের 

সম্মুখীন হওয়। এবং তাকে অতিক্রম কর! বাঞ্ছনীয় ছিল। আমি 

একথাও বলেছিলাম যে, যদি আমি আমার বন্ধুর উপদেশ মেনে 

নিয়ে আপাতত চুপ করে থাকি, তাহলে আন্তর্জাতিক স্কট যখন দেখা 
দেবে তখন অবস্থার পরিণতি আরও ঘোরতর হবে। সেই সঙ্কটে আমর! 
দৃক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে কখনোই একমত হতে পারব ন।। কিন্তু তখন 
যদি আমরা নিজেদের মতে চলতে চেষ্টা করি অনেকেই আমাদের 
দোষ দেবে যে আমরা ভাঙন ধরাচ্ছি। তাছাড়াও, স্বাধীনভাবে আমরা 

যদি চলতেও চাই, আমাদের পিছনে তখন নির্ভর করার মত কোন 

সংগঠনও থাকবে না । অতএব, আমার বন্ধুর যুক্তিতে আমার বক্তব্যই 
জোরদার হয়েছিল। 

বিগত বারে! মাসের দিকে তাকিয়ে আমরা কি দাবি করতে পারি 
না যে, আমাদের নীতি ও কর্মপন্থা যে সঠিক ঘটনাবলী থেকেই তা 
প্রমাণিত হয়েছে ? স্বামী সহজানন্দ ও অধ্যাপক রঙ্গের কিষাণ সভা, 

কমরেড যাজ্জিক ইত্যাদি এবং ফরওয়ার্ড ব্লক ছাড়া আজ দক্ষিণ 
পশ্থীদের বিরুদ্ধে ধাড়াবার মত আর কে আছে? ১৯৩৯-এর জুন 
মাসে করওয়াও ব্লক গঠনের পর যে বামপন্থী সংহতি কমিটি প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল, ত। এখন ভেঙে গেছে । রায়পন্থীর! ( অথবা র্যাডিকাল লীগ 

.দলীয়রা ); কংগ্রেস সোশ্যালিস্টরা! এবং কমিউনিস্টর! (অথরা শ্তাশনাল 
ক্রণ্টপন্থ্ীর1) একে একে বামপস্থী-সংহতি কমিটি ত্যাগ করেছে এবং 
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এদেশের বামপম্থী আন্দোলনের স্ুুচীমুখ হিসেবে কাজ করে চলেছে 
কেবলমাত্র কিষাণ সভা এবং ফরওয়ার্ড রক । ১৯৪০-এর মার্চ মাসে 

রামগড়ে আমরা যখন নিখিল ভারত আপসবিরোধী সম্মেলনের 

অনুষ্ঠান করি, তখনই একথ! সুস্পষ্ট হয়। সেখানে আমর! দেখতে 
পাই বায়পন্থীরা, কংগ্রেস সোশ্যালিস্টরা এবং ন্যাশনাল ফ্রণ্টপন্থীরা 
সম্মেলন বয়কট করে এবং গান্ধীবাদীদের সঙ্গে হাত মেলায়। 

আজ সন্দেহের সামান্যই অবকাশ আছে যে, যদি কিষাণ সভার, 
ফরওয়ার্ড রক-এর অস্তিত্ব না থাকত, তাহলে গান্ধীবাদীর! গত বারে। 

মাস ধরে যে নীতি ও কর্মপন্থা অনুসত্পণ করে চলেছে তার প্রতিবাদ 

করার মত একটি কস্বরও শোন! যেত না । 
আমাদের আরও একটি প্রশ্ন বিবেচনা করতে হবে £ “গত এক 

বছরে আমরা বাস্তবিক কী কাজ করতে পেরেছি ।” 

প্রথমত, আমর] দাবি করতে পাপ, কংগ্রেস দলের মধ্যে নিয়ম- 

ভান্ত্রিকতা ও আপসের যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল আমরা তা 
সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করেছি । আমাদের উদ্যোগ ছিল বলেই ইংরেজ 

সরকারের নীতির প্রতিবাদে কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলি পদত্যাগ করতে 

বাধ্য হয়েছে । যদি তারা বাধ্য না হত, তাহলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 

দালাল হয়ে তাদের ভারত সরকারের যুদ্ধনীতিকে কার্ধকর করে যেতে 

হত । আজ অবধি সর্বপ্রকার প্রয়াস সত্বেও ইংরেজ সরকারের সঙ্গে 

প্রখনও পর্যস্ত কোন আপসে আস যে সম্ভব হয়নি এই জন্য আমরা! 

বিধিসঙ্গতভাবে কিছু কৃতিত্ব দাৰি করতে পারি। 

দ্বিতীয়ত, যুদ্ধ চালাবার ব্যাপারে কংগ্রেসের সহযোগিতালাভের 

সর্বপ্রকার প্রয়াস এযাবৎ আমরা ব্যর্থ করেছি | বন্ধুদের স্মরণে আছে; 

১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে মহামান্য বড়লাট যখন যুদ্ধপরিস্থিতি 

নিয়ে আলোচনা করার জন্ত মহাত্মা গান্ধীকে সিমলায় আমন্ত্রণ করেন, 

তখন মহাত্মাজী জানান যে তার অভিমত এই যে, বর্তমান যুদ্ধ চলা- 

কালে গ্রেট ব্রিটেনকে ভারতের বিনাশর্তে সাহায্য করা উচিত । 

উল্লিখিত সাক্ষাৎকারের পরেই সংবাদপত্রের এক বিবৃতিতে মহাত্মা্জী 
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ওই কথারই পুনরুক্তি করেন। এতৎসত্বেও যে-কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি 
গান্ধীজিকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে, তা এখনও পর্ষস্ত এইরকম একটা 
গুরুত্বপূর্ণ প্রন্মে তার অভিমত অগ্রাহা করেছে । কিষাণ সভা ও 

ফরওয়ার্ড ব্লক না থাকলে তা কি ঘটত? 

তৃতীয়ত, সম্ভবত আমরা দাবি করতে পারি যে আমরা সংগ্রামের 
একটা পরিবেশ স্থষ্টি করতে সমর্থ হয়েছি । আঙ্জ আমরা দেখস্ডে 
পাচ্ছি কংগ্রেস নেতার! সার্ট প্যান্ট পরে কুচকাওয়াজ করছে এবং 
কংগ্রেস কমিটি গুলিকে “সত্যা গ্রহ কমিটি'তে রূপান্তরিত করা হয়েছে। 
তাছাড়। দক্ষিণপন্থী নেতাদের মুখে সব্দা সংগ্রামের বুলি শোন! 
যাচ্ছে। এই সব কি সম্ভব হত যদি ফরওয়ার্ড রক ন। থাকত এবং 

রামগড়ে আপসবিরোধী সম্মেলন যদি না বুঝিয়ে দিত জনমতের 

হাওয়া কোন্ দিকে বইছে? আজ সংগ্রামের কথায় আকাশ-বাতাস 
যে ভরে উঠেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। এবং আমাদের দেশবাসী 
যতই এই বিষয় নিষ়্ে আলাপ-আলোচন। করবে ততই তারা! আপসের 

পথ থেকে দূরে সরে যাবে। 

পরিশেষে আমর! দাবি করতে পারি যেঃ আমাদের যতটুকু শক্তি 
ও সহায়সম্বল ছিল সব নিয়ে রামগড়ে আমরা আমাদের সংগ্রাম শুরু 

করি। গত তিন মাসে আমাদের সহকর্মীদের অনেকে, তাদের মধ্যে 
দেশের গণ্যমান্ ব্যক্তিরাও আছেন, গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হয়েছেন । 

ফরওয়ার্ড রক-এর নিখিল ভারত ওয়াকিং কমিটির নজন সদস্য বর্তমানে 
কারাবাসে কিংবা অন্তরীণ অবস্থায় । তার ছাড়াও, স্বামী সহজানন্দ 

সরম্বতী, অধাপক রঙ্গের মত কিষাণ সভার আরও অনেক নেতা 

এখন কারান্তরালে। 
রামগড়ে আমরা যে জাতীয় সংগ্রাম শুরু করেছি তা ক্রমশ 

শক্তিশালী হচ্ছে ও প্রসারলাভ করছে । বিহারে ও উত্তর প্রদেশে ভা 

বেশ প্রবল হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে এই সংগ্রামের সুত্রপাত হয় 

১৯৪০-এর জানুয়ারি মাসে নাগরিক স্বাধীনতার প্রশ্নে । ১৯৩৯-এর 
সপ্টেম্বর মাসে সরকার কতকগুলি কঠোর অক্ডিনান্স জারী করে 
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নাগরিক স্বাধীনতাকে ক্ষ করে । বাংলা কংগ্রেস বে আইন অমান্ত 

আন্দোলন শুরু করে তার দাক্ষিণ্যে ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরের আগে যে 

£স্থিতাবস্থা' ছিল তার অনেকটা ফি“রয়ে আনতে আমর! সমর্থ হই। 
১৯৪০-এর ২৫শে ও ২৬শে মে ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক 
কনফারেন্সের যে বিশেষ অধিবেশন হয় সেখানে প্রদেশের পরিস্থিতি 

পর্যালোচন। করা হয় এবং সংগ্রাম তীব্রতর করারও ব্যাপক ক্ষেত্রে 
প্রসারিত করার একটা পরিকল্পনা! গ্রহণ কর] হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক 

রুংগ্রেস কমিটি এই পরিকল্পনাকে কার্ষে রপায়িত করবে । 

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করার আগে আমাদের 

বিরুদ্ধে নিয়ত যে সমালোচন! হয়ে থাকে তার ছু-একটি উল্লেখ করব। 
যেমন, আমাদের বল! হয় আমরা কংগ্রেসে ভাঙন ধরিয়েছি। আসলে 

কিন্তু বামপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে গান্ধী- 

বাদীরাই ভাঙন এনেছে । আমর! বপ্লাবরই মিলিতভাবে কাজ করার 
সপক্ষে এবং যাতে মিলিতভাবে কাজ সুনিশ্চিত হয় সেইজন্য মিশ্র 
কেবিনেট গঠনের পক্ষে দৃঢ় অভিমত জানিয়ে এসেছি। 

আমাদের আরও বলা হয়ে থাকে, আমরা বামপন্থীদের দলে 

বিভেদ এনেছি । কিন্তু বিভেদ বা অনৈক্য আমরা আনিনি। রায়- 

পন্থীরা, কংগ্রেস সোশ্যালিস্টরা এবং ন্যাশনাল ক্রণ্টবাদীরাই ( অথবা 
কমিউনিস্টরা ) একে একে বামপন্থী সংহতি কমিটি ত্যাগ করেছে। 

বারো মাস আগে আমরা যেখানে ছিলাম আজ ঠিক সেখানেই দাড়িয়ে 

আছি। এই কয়েক মাসের মধ্যে দিয়ে আমাদের এক অগ্রিপরীক্ষার 

মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে । নির্যাতন, নিগ্রহ, বিদ্রপ-_এই শুধু. 
আমাদের ভাগ্যে জুটেছে। কিন্তু অশান্ত অবিচলিতভাবে আপসহীন 

সংগ্রামের পথে আমরা এগিয়ে চলেছি । আমাদের অসংখ্য সহকর্মী 

প্রেস হাই কমাণ্ডের হাতে নিগৃহীত হয়েছে এবং বঙ্গপ্রদেশে; 
প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে স্বীকৃতি ন! দেবার ফলে, যে সব কংগ্রেস 
কর্মা আমাদের মত চিন্তা করে তাদের কার্ধত কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত . 

কর। হয়েছে। 



9৯২ কোন পথে? 

এই পর্যায়ে বে প্রশ্ন স্বভাবত দেখ। দেবে ত1 এই : “বামপন্থীরা 
ও অন্তান্তরা আমাদের ত্যাগ করল কেন ?”. যতখানি আমি বুঝেছি, 

কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হবার ভয়ে তার! ভীত এবং হয়ত তাব্ব। মনে 

করে, একবার কংগ্রেসের বাইরে এলে; তার! সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে 
যাবে । আমার কাছে যা কৌতুকপ্রদ মনে হয় তা এই যে, এই 
কমরেডরা আশা করেছিল দক্ষিণপস্থীদের সঙ্গে তারা লড়াই করবে, 
অথচ এটুকু তাদের মাথায় আসেনি যে, বামপন্থীদের হাতে পরাজিত 

হবার আগে দক্ষিণপন্থীরা ঘা কিছু খারাপ করতে পারে তা করবে 
এবং কংগ্রেসে তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে সাধামত চেষ্টা করবে। 

দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করতে হলে যে মেরুদণ্ড, 

যে দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা থাক! দরকার এইসব বামপন্থী ( অথব! 

এদের কি ভুয়ো-বামপন্থী বলব ) কমরেডদের তা নেই। আমরা 
আমাদের সংগ্রামের এমন একটা পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি যখন 

ইতিহাস আমাদের সবাইকে পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাচাই করে নেৰে 
এবং ভারতে যথার্থ বামপন্থী কারা ছানয়ার কাছে তা জানিয়ে দেবে। 

আমাদের আরও বল! হয়েছে যে গান্বীবাীদের সাহায্য বিন। 

আমর! যে সংগ্রাম শুর করেছি তা বার্থ প্রমাণিত হবে। এই 

অভিযোগ সম্পর্কে আমাদের জবাব এই | আমাদের সংগ্রাম সাফল্য- 
মগ্ডিত হবে কি হবে না সে সম্পর্কে এত আগে কিছু বলা চলে না। 
জনগণের তাতে যোগ দেওয়। ন1 দেওয়ার উপর ত] নির্ভর করছে। 
অহিংস সংগ্রামের পতাকাতলে জনতাকে জমায়েত করা সর্বদাই কিছুট! 
সময়সাপেক্ষ । অতএব আমাদের পক্ষে কিছুক্ষণ ধের্য ধরে অপেক্ষা 

করা ভালো । 

কিন্ত, তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেওয়! হয় যে সংগ্রাম বার্থ 

হবে, তার অর্থকি এই যে, তা শুরু কর। উচিত হয়নি ? অন্য দিক 

থেকে আমরা কি এই যুক্তি দিতে পারি না যে, ১৯২১, ১৯৩০ ও 

.১৯৩২-এর আন্দোলন শুরু করা উচিত হয়নি যেহেতু তার দ্বারা 

আমাদের স্বরাদ লাভ হয়নি ? ব্যর্থতা প্রায়শই সাফল্যের প্রস্ততি । 
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সেইনন্য চতুর্থবারেও আমর! যদি ব্যর্থ হই, তাতেই বা কী এসে 

যার! চেষ্টা করে সার্থক না হওয়ার থেকে একেবারে চেষ্টা না করা 
অনেক বেশী অসম্মানজনক । সার! ছনিয়া আমাদের দিকে তাকিয়ে 
আছে। ছুনিয়ার স্বাধীন জাতিগুলি আমাদের সম্পর্কে কী ভাববে 

আমরা যদি আমাদের সামনে যে সুবর্ণ সুযোগ দেখা দিয়েছে-_ষে 

স্থযোগ ষে কোন জাতির জীবৎকালে ছূর্লভ-_তা হেলায় হারাই ? 

কিন্তু আমরা যদি লড়াই করে বার্থ হই, কেউ আমাদের সম্বন্ধে 

খারাপ কিছু ভাববে না । 

আরেকটা দিক আছে যা আমর। অগ্রান্থ করতে পারি না । আজ 

আমর! যদি দৃঢ়তার সঙ্গে দায়িহ্ব পালন না করি, আজ থেকে বিশ ব! 
পঞ্চাশ বছর পরে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের আমাদের সম্পর্কে কী 

ধারণা হবে আমর] কি তা ভেবে দেখব ন1? ১৯১৪ থেকে ১৯১৯ সালের 

এধ্যে যে নেতারা দেশকে বিপথে চালিত করেছিল তাদের সম্পর্কে 

'মজকের জনসাধারণ কী ভাবে? সেইজন্য একথা আমি জোরের 
সঙ্গে বলতে চাই; আমরা যদি দেশের ডাকে সাড়া দিতে না পারি এবং 

'শবিলম্বে সংগ্রামে যোগ ন] দিই, তাহলে ইতিহাস বা ভবিষ্যৎ দেশবাসী 
কেউই আমাদের ক্ষমা করবে না । 

বারে মাস আগে ফরওয়ার্ড বক যখন গঠিত হয় তখন আমর! 

আসন্ন সংগ্রামের ভাবনায় এবং তার জন্য কী করে আগে থেকে তৈরী 

হওয়া যায় সেই চিন্তায় প্রায় অভিভূত হয়েছিলাম । সে সময়ে 
আমর জানতাম না আমাদের পুর্ণ স্বরাজ অর্জন করার প্রয়াসে 

বাইরের ঘটনাবলী এবং আস্তর্জাতিক ঘটনাসন্নিবেশ যদি একান্তই 

আমাদের সাহায্য করে তা কতখানি করবে । সুতরাং আমাদের জীবনে 

ও কর্মে আত্মনির্ভরতা'কে আমর! আমাদের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ 

করতে বাধ্য হয়েছিলাম । আজ পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে । 

১বরী পাস্ত্রাজ্যবাদ গুলির মধ্যে যে যুদ্ধ চলেছে তাতে যারা পুরনো তারা 

লত্যিই নাকালের একশেষ হচ্ছে । প্রথম কয়েক সপ্তাহে জামানর! 

বিছ্যৎগতিতে. আক্রমণ চালিয়েছে । কয়েকদিনের মধ্যে কত রাজা ও 
১৩ 



৬৯৪ কোনণ-পথে ? 

রাজত্বের পতন ঘটেছে এবং জার্মান সেনাবাহিনী প্যারিসের দ্বারদেশে 
উপনীত হয়ে সব শহরের সেরা এই শহরকে এমনভাবে দখল করে 

নিল যা সাধারণ লোকের কাছে সামরিক যুদ্ধপরিচালনায় অঘটন বলে 
মনে হয়েছে। দূরবিনের চোখে দেখা বিচিত্র দৃশ্যপটের মত ইওরোপে 
যা ঘটে যাচ্ছে তার অবশ্যান্তাবী প্রতিক্রিয়া ভারতের উপরেও পড়েছে। 

ইওরোপে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী পরাক্রমের উপর প্রতিটি আঘাত 
আমার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে এবং অধীনন্থ রাজ্যগুলিতে ব্রিটেনের দৃঢ়মুষ্টি 
শিধিল হতে বাধ্য | আমর ভারতে কী করছি সেদিকে একেবারে 

ভৃকপাত না করে ইতিহাসের চাকা ঘুরেই চলেছে । অতএব একটা 
শিশুরও বোঝ। উচিত, আজকের পরিবতিত অবস্থায় পূর্ণ স্বরাজ অর্জন 
করতে হলে বারো মান আগে আমাদের ঘে প্রচেষ্টা ও স্বার্থত্যাগ করা 
দরকার ছিল এখন তার থেকে অনেক কম প্রয়োজন হবে। কিন্তু 

স্আন্তর্জীতিক ঘটনাবলী আমাদের সামনে যে স্থযোগ এনে দিয়েছে তা 

পুরোপুরি সদ্যবহার করতে" হলে আমাদের নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট 
€একত] ও নংহতি থাকা একান্ত দরকার । সারা ভারত বর্দি আজ সমস্বরে 
নিজের কথ! বলতে পারত তাহলে আমাদের দাৰি প্রায় অপ্রতিরোধ্য 
হয়ে উঠত । এর থেকে দড়াচ্ছে, আমাদের যেমন জাতীয় সংগ্রামকে 
ঘভীব্রতর করার ও ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার কথা ভাবতে হবে, 

একই সঙ্গে আমাদের জাতীয় একতা ও সংহতিকে যতদূর সম্ভব 
বিকশিত করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে । কিন্তু যে কোন অবস্থাতেই সংগ্রাম 

আবশ্যক | বিন। সংগ্রামে আমাদের শসকরা সহজে নোস্বাবে না৷ | আমর! 

অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে সাত্রাজ্যবাদীর! ইতিহাস থেকে কখনই শিক্ষা 

লাভ করে না। তাছাড়া জাতীয় সংগ্রামের মধো দিয়ে বামপন্থীর। 
যে চাপ দিয়ে চলেছে ত1 যদি প্রত্যান্ত হয় আমাদের নিজেদের 

নেতারাই হয়ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসরফা করতে প্রলুব্ধ 
হবে। অতএব সংগ্রামকে তীব্রতর ও প্রসারিত করতে এবং একই সঙ্গে 

ক্বাতীয় একতা ও সংহতির বিকাঁশ ঘটাতে কী কী ব্যবস্থা! আপনাদের 
 আ্রথনই অবলম্বন কর! উচিত আপনাদের তা বিবেচনা! করতে হবে 
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জাতীয় একতার আগে দরকার সংগ্রামের সক্রিয় কার্যক্রমের ভিত্তিতে 
কংগ্রেসের ভিতরে একতা! এবং সেই সঙ্গে কংগ্রেস এবং মুনলিম লীগের 
মত অন্যান্য সংগঠনের মধ্যেও একতা | 

সময় থাকতে আমরা ষদি আমাদের মধ্যে যথেষ্ট একতা ও 
₹হতির বিকাশ ঘটাতে পারি, আমর! তাহলে ভালোমত আশা 

করতে পারি, দেশের মধ্যে সংগ্রাম চললেও এবং ইওরোপ যদি দারুণ 
ছর্যোগের কবলিত হয় তাহলেও ব্রিটিশ সা্রাজ্যবাদের কাছ থেকে 
ভারতের জনগণের কাছে ক্ষমতার হস্তাস্তর শান্তিপূর্ণ উপায়েই হবে। 
ভারতের বিপ্লবকে রক্তাক্ত বিপ্লব হতেই হবে অথব| সেই বিপ্লবকে 
কিছুকাল বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে যেতেই হবে, এমন কোন কথা নেই। 

বরঞ্চ যতটা সম্ভব তা শাস্তিপুর্ণ হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং শান্তিপূর্ণ রূপান্তর 
কেবলমাত্র তখনই সুনিশ্চিত হতে পারে যখন জনগণ একতাবদ্ধ এৰং 
তাদের স্বাধীনতা লাভ করতে তার! দৃঢ়সংকল্প হবে । _ 

আপনাদের কাছে আমার নিজের প্রস্তাব এই যে, আমাদের 

এখনই দেশময় একটি আওয়াজ তুলে সকলকে এক লক্ষ্যে টেনে 
আনতে হবে । সে আওয়াজ-_*ভারতের জনগণকে সব শক্তি দিতে 

হবে।” এই আওয়াজ জনতাকে মুহুর্তের মধ্যে নতুন চেতনায় সঞ্জী- 

বিত করবে । এই দাবিকে কার্যকরভাবে ও ছুনিবারভাবে উপস্থাপিত 

করার জন্য জাতীয় এক্যলাভের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা আমাদের করতে 

হবে। এই প্রয়াসের জন্য এমন একটি সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজন 

হবে ঘা সকল অবস্থায় জনগণের মধ্যে সম্প্রীতি ও শৃঙ্খল! বজায় 
রাখবে | সর্বদলীয় ভিত্তিতে সংগঠিত নাগরিক প্রতিরক্ষ! সস! এই 

রকম সংগঠনের প্রয়োজন পূরণ করবে । কিন্তু এই রকম সংস্থা সরকারী 

নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে এবং পরাধীন ভারত রক্ষার কাজে 

ব্যাপূত থাকবে না । আমাদের নাগরিক প্রতিরক্ষা সংস্থার একমাত্র 

লক্ষ্য হবে আভ্যন্তরীণ শাস্তি, শৃঙ্খল। ও সম্প্রীতি বজায় রাখা । যতদিন 

ভারত পদানত থাকৰে অন্ত কোন শক্তি বা ক্ষমতার হাত থেকে 

দেশকে সামরিকভাবে রক্ষা করার প্রশ্ন কেবলমাত্র সরকারের ভাবনার 
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বিষয়। জনসাধারণের নয়। আমাদের দাসত্বকে বজায় রাখার জন্ত যে 
লড়াই তাতে আমাদের কী স্বার্থ থাকতে পারে, কারণ পরাধীন 

ভারতকে রক্ষার জন্য লড়াই করার অস্তমিহিত অর্থ একমাত্র এই | 

এই ভাষণের উপসংহারে থাকবে আজকের ও আগামীকালের 

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর বিচার-বিবেচনা । তার আগে আমি 
আপনাদের ফরওয়ার্ড ব্লক-এর এঁতিহাসিক ভূমিকা কী তা স্মরণ 

করিয়ে দিতে চাই | এঁতিহাসিক প্রয়োজনের ফলে ব্লক-এর আবির্ভাব 
ঘটেছে । কোন একজন ব্যক্তির বা একাধিক ব্যক্তি নিয়ে গঠিত কোন 

গোষ্ঠীর তা স্থষ্ট নয়। যতদিন তার দ্বারা এঁতিহাসিক কোন উদ্দেশ্য 
সাধিত হবে, আভ্যন্তরিক বা বাহিরিক সকল বাধাবিপত্বি সত্বেও তা 

বেঁচে থাকবে এবং তার বিকাশ ঘটবে । আমাদের একথাও মনে 

রাখতে হবে, আমাদের ইতিহাসের সংগ্রামপরবতী পর্যায়ে ফরওয়ার্ড 

ব্লক-এর পালনীয় একটি ভূমিক! আছে। স্বাধীনতাকে জয় করে আনার 
পর তাকে রক্ষা করার দায় তার এবং গণতন্ত্র স্বাধীনত। ও সমাজ- 

তন্ত্রের চিরস্তন নীতির ভিত্তিতে তাকে গড়ে তুলতে হবে নতুন এক 

ভারত, এক স্ুখী ভারত। আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করার পর 

আমাদের ব্রত উদ্যাপিত হয়েছে এই রকম চিন্তা করে আমরা যেন 
মারাত্বক ভুল না করি। যে সংগঠন বা পার্টি স্বাধীনতা! জয় করে 
আনবে ফুদ্ধপরবী' পুনর্গঠনের দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে। কেবলমাত্র 

এই উপায়েই প্রগতির অবিচ্ছিন্নত। বজায় থাকবে । 

আজ আমরা যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছি এবং সম্ভবত 

আগামী কাল তার য1! রূপান্তর ঘটবে এবারে তাই আমাদের বিবেচ্য 
বিষয় । উইন্স্টন চা্চিল ও পল রেন'র খোলাখুলি বিবৃতিগুলি পড়বার 

পর যুদ্ধের ত্বরিত গতি থেকে উদ্ভুত পরিস্থিতির প্রধান যে দিকগুলি 
প্রকট হয়ে উঠছে সে সম্পর্কে আমর! চোখ বুজে থাকতে পারি না। 

চেম্বার অফ ডেপুটিস-এ এম. পল রেন' পরিস্থিতি সম্পর্কে যে বিজ্ঞপ্তি 
দেন (মিত্রশক্তির জয় কেবলমাত্র অলৌকিক শক্তিতেই সম্ভবপর ) তা 
যে তদানীন্তন সামরিক অবস্থার নির্ভুল চিত্র, প্রতিদিন তা সুস্পষ্টভাবে 
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বোঝা যাচ্ছে । সে চিত্রে তখনই যদি নিরাশার অন্ধকার থাকে, তার 
পর থেকে অন্ধকার আরও ঘনীভূত হয়েছে। আজ আশার সম্ভাবন! 
নিঃসন্দেহে ক্ষীণ | এবং এই যুদ্ধ সবাত্মক যুদ্ধ এই কথা মনে রাখলে 
আমরা বুঝতে পারি যার। হারছে তারা কী অসম্ভব পরিস্থিতির মধ্যে 
রয়েছে। 

আমর! মেনে নিতে রাজী আছি যে, মপিয়' রেন'র “সংগ্রাম 

তীব্রতর করার. ..এবং হাল ছেড়ে ন! দেবার” সোচ্চার প্রস্তাব সাহস 

ও সংকল্পব্যঞ্জক এবং তার কথাগুলো! শুন্তগর্ভ বাগাড়ম্বর নয় । এসব 
সন্তেও ভার কথায় প্রতায় হয় ন। যখন তিনি বলেন: “আমরা 
আমাদের প্রদেশগুলির মধ্যে কোন একটিতে নিজেদের আবদ্ধ করে 

রাখব 'এবং যদি সেখান থেকে বিতাড়িত হই আমরা! উত্তর আফ্রিকায় 

চলে যাব, এবং প্রয়োজন হলে আমেরিকায় আমাদের অধিকারভূক্ত 

যে সব জায়গা আছে সেখানে যাব ।” 

যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে নিশ্চয় এ উপায় খুব প্রশস্ত নয়। 

মিত্রপক্ষ ইওরোপে যদি তিষ্ঠোবার ঠাই না পায়, আফ্রিকা থেকে, 
এশিয়। থেকে, এমন কি আমেরিকা থেকেও লড়াই চালানো তাদের 

পক্ষে সম্ভব : কিন্ত তাদের চরম লক্ষ্য যদি হয় যুদ্ধজয়, তাহলে তা 

অনথক। 

যুদ্ধ যেভাবে বিস্তৃত হয়েছে তার কঠিন বাস্তব দিকগুলো। যতক্ষণ 
পর্ধস্ত স্বচ্ছ আলোয় আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে না উঠছে, তাদের 

পরীক্ষা করে দেখার সকল অধিকার আজ আমাদের আছে । ফরাসী ও 

ইংরেজ জননেতার। খোলা মনে সব কথা বলেছেন । আমাদেরও 

নিজেদের কাছে খোলাখুলিভাবে সব বলতে হবে। 

মিত্রশক্তির ক্রমাগত পরাজয়ের কারণ আজ বোধ হয় তাদের 
রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে কোথাও নিহিত আছে। যতদূর বিশ্বাস মিস্টার 
ক্রিমেন্ট আাউলি বিরোধীপক্ষের আসন থেকে তার শেষবারের ভাষণে 

বলেছিলেন; এই ব্যবস্থা সঙ্কটের চাহিদা মেটাতে বৃর্থ হয়েছে। যে 
ব্যবস্থায় দাসত্ব এবং স্বাধীনতা পাশাপাশি অবস্থান করে সেই ব্যবস্থার 
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মৌলিক এই ছূর্বলতার ফলেই প্রচারের ক্ষেত্রে ব্রিটেনকে “মোক্ষম- 
ভাবে মার খেতে হয়েছে।” ডেইলি মেল সংবাদপত্রের মতে য1 
ঘটেছে তা এই । মার্চের শেষের দিকে ওই সংবাদপত্র লিখছে ষে 
জার্মানি থেকে বেতারে বা প্রচার চালানো হয় তা “কেবলমাত্র 

ব্রিটেনের অসামরিক নাগরিকদেরই প্রভাবিত করেনি, তা সম্ত্ 
বাহিনীকেও প্রভাবিত করেছে ।” ওই সংবাদপত্রের দৃঢ় অভিমত 
“গোয়েবজ্স সবাইকে হারিয়েছে ।” 

কিন্তু একটা বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা ততটা আগ্রহী নই 
যতটা কর্মের মূল নীতি সম্পর্কে । এবং আমাদের মৌলিক অধিকারের 
ব্বীকৃতির জন্য আমাদের যে দাবি, মূল প্রশ্নগুলিকে অস্পষ্ট করে এবং 
“বিশ্বাসঘাতক” বলে আওয়াজ তূলে তা আদায় করা থেকে আমাদের 

নিরস্ত করা যাবে ন1। সুচতুর সাআজ্যবাদী প্রচারে আমরা বহুকাল 
যাবৎ প্রতারিত হয়ে আসছি। 

আন্তর্জাতিক এই পরিবর্তনের প্রবাহে আমাদের স্থান কোথায় 

নিজেদের এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ন। করে আমরা পারি না। মিত্রশক্তির 
রাষ্ট্রনীতিবিদ ও রাষ্্রকুশলীদদের বিষণ চিস্তাধারাকে অনুসরণ করে 
আমরা নিজেদের এ প্রশ্ন না করে পারি না, ব্রিটিশ প্রতিরোধ বদি 

ভেঙে পড়ে তখন আমাদের কী কর্তব্য হবে ? এই বিপর্যয় মোটেই 

অসম্ভব নয়। এমন কি প্রধানমন্ত্রী মিস্টার চাচিলও ব্রিটেনের 

পরাজয়ের কথ ভেবে ইতিমধো কথা বলেছেন । প্রধানমন্ত্রী রেন এখন 
যেভাবে কথা বলছেন সেইমত তিনি অনেক আগেই নিজেকে ব্যক্ত 

করেছেন- সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য সাম্রাজ্যের সুদূর প্রাস্তে তিনি 
পাড়ি দিতে চান । মনে হয় আমাদের রাষ্ট্রনীতি-বিশারদদের মধ্যে 
কেউ কেউ একটা স্বপ্নের ঘোরে রয়েছেন, তারা স্বপ্ন দেখছেন ভারতকে 

ভিক্টেটারদের বাহিনীর বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক প্রতিরোধের হুর্গে পর্যবসিত 

কর! হয়েছে। কী অদ্ভুত কর্পন। ! 
» ইংলিশ প্রণালীর ফ্রান্সের দিককার উপকূলের প্রায় সবটাই 
জার্মানদের অধিকারে। তার ফলে সাধারণ যোগাযোগ রক্ষা কর হুরহ 
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ও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে এবং সেনাবাহিনীর চলাচল অসম্ভব হয়েছে 
বলা চলে! ফ্রান্সের সেরা সেরা কয়েকটি শিল্প-অঞ্চল দখলকারীদের 
হাতে । ফ্রান্সের প্রাণকেন্দ্র প্যারিসের প্রাণের চাঞ্চল্য থেমে গেছে । 
অবশিষ্ট ফ্রান্স থেকে ম্যাজিনে! লাইনকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার জন্যঃ 
শাপেন্ অঞ্চলে.শক্তিশালী একজার্মান আক্রমণের তোড়জোড় চলছে । 

দক্ষিণ-পূর্বে সগ্ভ-অবতীর্ণ শক্তিশালী ইটালীয় বাহিনী চাপ দিয়ে যাচ্ছে, 

এবং সবত্র হটে আসা ফরাসীবাহিনী সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ জার্মান 
সেনাবাহিনীর সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ বিমানবলের আক্রমণে নাকালের 
একশেষ হচ্ছে | ইওরোপে মিত্রশক্তির এই নৈরাশ্জনক অবস্থা ॥ 
উত্তর মেক থেকে আটলার্টিক পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন রেখায় নাংসী ঈগল 

তার পাখা বিস্তার করে রয়েছে । আমাদের যে বলা হচ্ছে আশান্বিত্ত 

হবার কোন কারণ নেই; এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। 

এই সেদিন নাতসীবাহিনী যখন মুখে “নাখ, পারিস (“প্যাবিস 
চলো!” ) আওয়াজ করতে করতে জার্মান সীসান্ত অতিক্রম কনে হল্যাগ্ু 

ও বেলজিয়ামে অনুপ্রবেশ করল, তখন কে ভাবতে পেরেছিল, তারা 

এত শীঘ্র তাদের লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে ? আমাদের চোখের 

সামনে সামরিক রণকৌশলের এ যেন এক অলৌকিক ঘটন। | এব 
সঙ্গে তুলন। চলতে পারে নেপোলিয়নের ঘুদ্ধাভিযান কিংবা ১৮৭০-এক্স 
ফ্রান্কে! গ্রুশিয়ান যুদ্ধে সেড।নে বিপর্যয় । ফরাসী হাই কমাণ্ড যতই 
বলুক না কেন, প্যারিসের পতনের পর যান্ত্রিক যানবাহন, অসংখ্য ট্যাঙ্ক 
ও বোমার বিমানের সামনে উল্লেখযোগ্য প্রতিরোধ আর সম্ভৰ নয় ॥ 

ট্রেঞ্চ থেকে যুদ্ধ করার দিন শেষ হয়ে গেছে। 
কিন্ত এর পরে কী? একথা সুস্পষ্ট যে রেন'র সরকার গ্রেট 

ব্রিটেনকে তার ভাগোর হাতে ছেড়ে দিয়ে জার্মানির সঙ্গে আলাদা- 
ভাবে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করবে ন1। কিন্ত কতদিন তিনি ফরাসী; 
জনসাধারণের আস্থাভাজন হয়ে থাকতে পারবেন ? তার কেবিনেটের 
পতন, জার্মানি ও ইটালীর কাছ থেকে লোভনীয় প্রস্তাব, এ প্রস্তাব, 

মেনে নিয়ে শান্তিচুক্তি করতে প্রস্তুত এমন একটি নতুন কেবিনেট-- 
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এই সব ঘটন! একেবারে অসস্ভব বলে অগ্রাহা কর! যায় না। এই 
সেদিন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিস্টার উইন্স্টন চার্চিল তাঁর এঁতিহাসিক 
বক্তৃতায় এই বিষয়ে অশুভ ইঙ্গিত করেছেন । 

এবং ইংলগু ? ফ্রান্স থাক বা যাক, ইংলগ্ড কী করবে? এই প্রশ্নের 
জবাব দিতে পারে ব্যাখ্যার অতীত সেই কারণ--“জনসাধারণের 
মনোবল” । ছুর্ভাগ্যবশত ব্রিটিশ জনগণের মনোবল বেশ মোক্ষম ধাধা 
খেয়েছে এবং তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্ত মন্ত্রীদের 

বক্তৃতা । ব্রিটিশ জনগণকে এ কথা! বলার দরকার হচ্ছে কেন, তারা 
যেন শ্মশানযাত্রীর মত গম্ভীর মুখ করে ঘুরে ন! বেড়ায়? ছনিয়াকে 
এ কথ! বলার দরকার হচ্ছে কেন যে; গ্রেট ব্রিটেন যদি নাৎী- 

অধ্যধিত হয় তবু সাত্রাজ্য লড়াই চালিয়ে যাবে এবং যথাকালে সেদিন 
দেখা দেবে যখন নয়। ছুনিয়! সাবেকী ছনিয়াকে উদ্ধার করতে এগিয়ে 

আমছে ? ইংরেজর তাদের একরোখা নাছোড়বান্দ। স্বভাব ও নিঃশঙ্ক 

মনোবলের জন্য বিখ্যাত। সম্ভবত তারা আজ তাদের কঠিনতম 
অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন । দেখা যাক তার। কীভাবে এই পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হয়। 

তরুণ জেনারেল ও সামরিক কুশলীরেের উদ্ভাবিত নতুন এক 
সামরিক টেকনিকের সহায়তায় নাৎসীর! অঘটন ঘটাতে সমর্থ 

হয়েছে । মিত্রশক্তি বয়োবুদ্ধ সেকালের যুদ্ধখ্যাত জেনারেলদের উপর 
ওর করেছে । দেখা গেল জেনারেলরা পেরে উঠছেন না । নাৎসী 

জেনারেলর! তাদের নতুন টেকনিক কি নিঃশেষ করে ফেলেছে ? 

মিত্রপক্ষের কি সামরিক কোন গুপ্ত রহস্য আছে অথবা কোন নতুন 
টেকনিক জানা আছে? এই ছটি প্রশ্নের উত্তরের উপর অনেক 
কিছুই নিঙর করবে । জার্মান সেনাবাহিনীর রাসায়নিক প্রস্তুতির 
কথ! আমর। অনেক শুনে আসছি। সত্যিই কি তার। রাসায়নিক 

যুদ্ধের নতুন কোন ক্রটিহীন টেক'নক উত্ভাবিত করেছে ? যদি তার' 
ত৷ করে থাকে তাহলে আগামী দিনে আমর! তার প্রমাণ পাব । এব; 
তখন দেখা যাবে এ নতুন অবস্থান মধ্যে মানুষেক্র মনোবল কী করে 
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টিকে থাকে | তা কি ভেঙে পড়বেঃ যেমন ইটালীয়ানদের বিমানের 

আক্রমণে সাহসী আবিসিনিয়ানদের মনোবল ভেঙে পড়েছিল ? অথবা 
আত্মিক শক্তি জড়শক্তিকে পরাহত করবে ? 

বাস্তব দিক থেকে বিচার করলে, গ্রেট ব্রিটেন অধ্যযিত হবার পর 
যুদ্ধ কী করে চলতে পারে ভেবে ঠিক কর! কঠিন | পাছে জাপান 
নূর প্রাচ্যে গোলমাল বাধায়, সেইজন্য মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে 

মিত্রপক্ষকে একটা সীমা অতিক্রম করে সাহায্য কর! সম্ভব নয় | এবং 

এমন কোনই আশা নেই যে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ জার্মানি ও 
সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে বিভেদ আনতে সমর্থ হবে । অনেক বেশি 
সম্ভবপর যে, একপক্ষে সেভিয়েত রাশিয়। এবং অপরপক্ষে জার্মানি ও 

ইটালী-_-এই ছুই পক্ষের মধ্যে নিশ্চিত চুক্তি হয়েছে। সেই চুক্তির শর্ত 
কী হতে পারে আমাকে যদি কল্পনা করতে বল। হয়ঃ আমি তাহলে 

'এই মত আন্দাজ করব £ 

(১) বলকান অঞ্চল বাদ দিয়ে ইওরোগীয মহাদেশের উপর 

জার্মানির একাধিপত্য থাকবে । 

(২) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ইটালীর একাধিপতা থাকবে । 
(৩) বলকান ও মধ্যপ্রাচ্য হবে রুশ-প্রভাবিত অঞ্চল। 

(3) আফ্রিকার সহায় সম্বল বৃহতশক্তিরা সকলে ভাগ করে 
নেবে। 

যেহেতু জার্মানি ও ইটালী উভয়েই এবং সম্ভবত সেভিয়েত 
াশিয়াও আপাতত গ্রেট ব্রিটেনকে পয়ল। নম্বরের সাধারণ শক্র বলে 
গ্রণ্য করে, সেইজন্য খুবই সম্ভব, ব্রিটিশ সাস্রাজ্যকে ভাগ করে নেবারও 

তাদের এক পরিকল্পনা আছে। তার! জানে ডাচইগ্ডিজ থেকে 

অস্ট্রেলিয়া অবধি সমগ্র দ্বীপবনল সমুদ্রথণ্ডের উপর জাপানের লুক্ধ দৃষ্টি 
সদা রয়েছে । সেইজন্য এই কার্ষোদ্ধারে তার জাপানেরও সাহায্য 

চাইতে পারে। 

পরিস্থিতি যখন এই, ব্রিটেন যদি জার্মান ইটালিয়ানদের 

আক্রমণের হাত থেকে নিজেকে ও তার সাম্রাজ্যকে বাচাতে ন। 
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পারে, সেক্ষেত্রে মিস্টার চার্চিল যে আশা করছেন সাআজ্য নিজেকে 

রক্ষা করবে এবং তদোপরি ব্রিটেনকেও; সে আশা! হবে নিতান্তই 
ছুরাশা । অতএব সাম্রাজ্যের সহায়ত নিয়ে অথবা ভারতের সহায়ত! 

নিযে ব্রিটেনকে রক্ষা করার কথা! আমরা আর যেন না বলি। এই 
দারুণ সঙ্কটে ভারতকে অবশ্যই তার নিজের কথা প্রথমে চিন্তা করতে 

হবে। তা যদি এখন স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে এবং অতঃপর 

নিজেকে রক্ষা করতে পারে, তাহলেই তা মানবতার আদর্শকে সবচেয়ে 
ভালোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে । অস্থায়ী জাতীয় সরকার মারফত 
ভারতের জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার দাবি অবিলম্বে 
জানানোর দায়িত্ব ভারতের জনসাপারণের | এই দাবি প্রতিহত করার 
উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার কোন শ।সনতান্ত্রিক বাধাবিপত্তির কথা তুলতে 

পারে না, কারণ এর জন্যে প্রয়োজনীয় বিধান পার্লামেন্টে অনুমোদন 
করাতে চর্বিবশ ঘণ্টাই যথেষ্ট । ভারতের অভ্যন্তরে ও বাইরে অবস্থা 

যখন শাস্ত হবে তখন অস্থায়ী জাতীয় সরকার এ দেশের জন্য পুর্ণীবয্নব 
এক সংবিধান রচনার জন্য কনস্টিটিউয়েণ্ট আযসেম্রি আহ্বান করবে। 

বন্ধুগণ, এইগুলি আমার আজকের কিছু কিছু চিন্তা ভাবনা ও 
প্রস্তাব । আমি আশ! করি এবং বিশ্বাস করি, আপনার! এগুলি 

যখোচিত বিচার-বিবেচনা করে দেখবেন । যাই হোক, আপনাদের 
কাছে আমার আবেদন, আসন্ন ভবিষ্যতে পূর্ণ স্বরাজ অর্জন করার মত 

বাস্তব কোন কর্মপরিকল্পনা না পাওয় পর্যস্ত আপনার] নাগপুর ত্যাগ 

করে যাবেন না। 
আস্মন, আরেকবার আমরা ঘোষণ। করি--“এখানে এবং এই 

মুহুর্তে ভারতের জনগণকে সব ক্ষমত। দিতে হবে ।” 



দেশের সামনে কর্তব্য 

২৯শে জুন, ১১৪০১ শিয়লিখিত বিধৃতি ফবওয়ার্ড ব্রক-এ প্রকাশিত হয়। 

বিশ্বপরিস্থিতি এমনই এক পরিবর্তনের আোতের মধ্যে দিয়ে 
চলেছে যে কোন কোন মহলে ভাবনাচিস্তা বন্ধ করে দিয়ে ঘটনা- 
প্রবাহে ভেসে যাওয়ার প্রবণত। লক্ষ্য কর যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের 

ভূললে চলবে না যে, যা ঘটেছে বা ঘটছে তা আকম্মিক নয়, তা সযত্ব 
পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির ফল। আমাদের পক্ষে মারা ত্বক ভুল হবে যদি 
আমরা মনে করি, আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্যে উপনীত হবার পক্ষে 

যেহেতু পরিস্থিতি আমাদের অনুকূল সেইজন্য পাকা ফলের মত স্বরাজ 
আমাদের হাতে খসে পড়বে । 

দশদিন আগে কলিকাতা ত্যাগ করার পর থেকে বিভিন্ন প্রদেশের 
ফর্ওয়ার্ড রক-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে ছাড়া ভারতের অগ্রগণ্য অনেক 

রাজনীতিবিদ ও নেতার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে । আমার 

আঅলোচন।য় ফরওয়ার্ড রক-এর নীতি ও কার্যক্রম উপস্থাপিত করতে 

এবং বিনিময়ে নিজেও উপকৃত হতে প্রয়াস করেছি | যদিও আমি 

দৰে করতে পারি না সর্ববিষয়ে আমাদের মতৈক্য হয়েছে, তবু সানন্দ 
বিস্ময়ের সঙ্গে আমি দেখেছি অনেক বিষয়ে আমরা! একমত হয়েছি | 

এর ফলে, আমাদের সামনে যে কর্তব্য রয়েছে সে সম্পর্কে স্পন্ঠতর 
ধারণ নিয়ে আমি ফিরে এসেছি। 

প্রথমত, একটি অস্থায়ী জাতীয় সরক।র মারফত ভারতের জন- 

সাধারণের কাছে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য সময় নই না! 
করে ইংরেজ সরক|রের কাছে আমাদের মিলিত দাবি পেশ করতে 
হবে। ভারতের জনগণ একবাক্যে যদি এই দাবি জানায়, তাহলে এ 
দাবি অপ্রতিরোধ্য হতে বাধ্য । কোন প্রতিশ্রুতিতে, এমনকি ক্ষমতার 

আংশিক হস্তান্তরেও এখন আমাদের প্রলুব্ধ হলে চলবে না, কারণ 



২০৪ কোন পথে? 

আমাদের সুস্পষ্ট শ্লোগান--“ভারতের জনগণকে সব ক্ষমতা দিতে 

হবে ।” 

কেন্দ্রে জাতীয় মন্ত্রিভার সঙ্গে প্রদেশগুলিতেও জাতীয় মন্ত্রিসভ' 
গঠন করতে হবে। প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার স্বভাবত আন্ুগত্য থাকবে 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রতি । অধিকন্তু পালা-বদলের সময় আভ্যন্তরিক 

শান্তি ও শৃঙ্খলা তারা সুনিশ্চিত করবে এবং হিন্দ্ুমুপলিম সমস্যার 
স্থায়ী মীমাংসার সুচনা করবে । আমার দৃঢ় বিশ্বাস হিন্দু-মুসলিম সমস্তার 
সমাধান অসম্ভব নয়। এই সমাধান তখনই দেখ! দেবে যখন আমর! 
বাস্তব, প্রতাক্ষ বিষয়গুলির উপর আমাদের চৃ্টি নিবদ্ধ করতে শুক 
করব এবং তত্বগত কিংবা অবাস্তব প্রশ্ন নিয়ে আমাদের শক্তি ব৷ 

সময়ের যদি অপচয় না করি। সম্ভবপর সকল ক্ষেত্রে এখনই হিন্দ্- 
মুসলমানদের মধ্যে সহযোগিতার সুচনা হলে ভবিষ্যতে এইপ্রকার 

সহযোগিতার ক্ষেত্র অনিবাধভাবে বিস্তৃত হবে । 

এই প্রসঙ্গে বিবেচা প্রশ্ন, ঠিক এই মুহুর্তেই কেন্দ্রে জাতীয় মন্ত্রি- 
সভ1 যদি আমর। গঠন করতে নাও পারি, প্রদেশগুলিতে জাতীয় 

মন্ত্রিভা নিয়ে পরীক্ষ। চালানোর চেষ্টা করা! আমাদের পক্ষে উচিঃ 

হবে কিন! 1 এই প্রশ্নে আমার জবাব “হা, উচিত হবে ।” বর্তমান 

গতিশীল পরিস্থিতিতে প্রদেশগুলিতে জাতীয় মন্ত্রিসভা কেবলমা 
আভ্যন্তরিক শৃঙ্খলা বঙ্জায় রাখতে; কেবলমাত্র হিন্দ্র-মুসলিম এক 
প্রতিষ্ঠা করতেই মস্ত সহায় হবে না, স্বরাজলাভের পথে যদি বাধা 
দেখ। দেয় তাহলে কেন্দ্রেও ক্ষমতালাভের সহায়ক হবে । 

নাগরিক প্রতিরক্ষা সংস্থার যে পরিকল্পনা আমাদের আছে তা 

আমাদের কার্ধকর করতে হবে । কিন্তু জনসাধারণকে আমাদের 

বোঝানো দরকার যে এই সংস্থা! ইংরেজ সরকার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্থ। 
এর কাজ হবে কেবলমাত্র আভ্যন্তরিক শাস্তি; শৃঙ্খল। ও সম্প্রীতি বজা? 
রাখা, যাতে ভারতবামীদের যে সময়ে ভারতের স্বাধীনত। অর্জনে 
একাগ্র হওয়! উচিত সেই সময় তার! নিজেদের মধ্যে ছন্দ কল্সহ না 

করে। 



দেশের সামনে কর্তব্য , ২০৫ 

রামগড়ে আমর! যে সংগ্রাম শুক করেছি কোনক্রমেই তাতে 
গামাদের শৈথিল্য যেন ন। আসে; আমাদের এই প্রত্যয়ের উপর এই 
প্রসঙ্গে আমি জোর দিতে চাই । আমরা বিশ্বাস করি ন1 যে স্বরাজ 

গ্রাপনাআপনি বিন! সংগ্রামে আসবে । বে মুহূর্তে সংগ্রাম পরিত্যাগ 

করা হবে, সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে উঠবে এবং সাম্রাজা- 

পাদের সঙ্গে আপসের প্রবণতা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। 
মতএব আমর যে সংগ্রাম শুক করেছি ত৷ তীব্রতর করার এবং তার 

ক্ষেত্র প্রসারিত করার সন্কলপ আমরা নিয়েছি । | 
এই সঙ্কট মুহূর্তে খন আমাদের চোখের সামনে ইতিহাস রচিত 

*চ্ছে তখন সবচেয়ে বেশি ঘা দরকার তা এই যে, আমাদের একমাত্র 

চিন্তা হোক কোন দল নয়, কোন সাম্প্রদায়িক স্বার্থ নয়,'কেবলমাত্র 

ভারত, ভারত ছাড়া কিছু নয়। ভারতের মুক্তিষজ্ঞে বাক্তি বা দলের 

কোন স্বার্থত্যাগই যথেষ্ট বলে গণ্য হতে পারে ন1। 



হলওয়েল মন্তমেণ্ট 
২৯শে জুন, ১৯৪০, ফরওয়ার্ড ব্রক-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ । 

এই সংখ্যা বার করতে অপরিহার্ধ কারণে দেরি হয়ে গেল। সত 

কথা বলতে কি, বাংলা সরকারের কৃপাদৃষ্টির দয়ায় একটা সপ্তাহ নষ্ট 
করতে আমন । বাধ্য হয়েছি | আমাদের আপিসে তল্লাসী চালানো 

হয় এবং আমাদের জামিন বাজেয়াপ্ত হয়েছে । পরবর্তী সংখ্যা বার 
করার আগে নতুন করে আরও ছু হাজার টাকার জামিন আমাদের 
জম] দিতে হয়েছে । 

এতে ভালোই হয়েছে । আমাদের মেরুদণ্ড খাড়ী করে দিয়েছে। 

অতএব আমাদের যে কাখক্রম স্থির আছে তা আমাদের অনুসরঃ 

করে যেতে হবে, আরও প্রেরণা আরও উদ্দীপনার সঙ্গে ত1 রূপায়িত 

করতে হবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সের নির্দেশ অনুযায়ী 

হলওয়েল মনুমেণ্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন এখনই শুরু করতে হবে। 
৩র। জুলাই, ১৯৪০, বাংলার শেষ স্বাধীন রাজ্যেশ্বরের সম্মানে 
বাংলাদেশে সিরাজদ্দৌল। দিবস পালিত হচ্ছে । হলওয়েল মনুমেণ 
শুধুমাত্র নব।বের স্মৃতিকে অকারণে কলঙ্কিত করেনি; তা বিগত দেড়শো 

বছর বা! তারও বেশিদিন ধরে আমাদের দাসত্ব ও অবমাননার প্রতীক 

হয়ে কলকাতার বুকের উপর দাড়িয়ে আছে। ওই স্মৃতিসৌধকে এবার 
বিদায় নিতে হবে । 

আগামী ৩রা জুলাই থেকে ওই মন্ুমেণ্টেকর বিরুদ্ধে আমাদের 
অভিযান শুরু হবে এবং লেখক সেইদিন স্বেচ্ছাসেবকদের প্রথম দলের 

পুরোভাগে নিজে থাকবে স্থির করেছে । 
ফরওয়ার্ড রক-এর নিখিল ভারত কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন 

হয় নাগপুযে ১৮ই ও ১৯শে জুন। কনফারেছ্স অত্যন্ত সাফল্যমগ্ডিও 

হয়, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব সেখানে গৃহীত হয় | কনফারেন্সের 



হলওয়েল মনুমেন্ট ২০৭ 

কার্ধধারায় সারা দেশের জনমত প্রভাবিত হয়েছে । এমন কি তার 

প্রভাব কংগ্রেদ ওয়াকিং কমিটির উপরও পড়েছিল, যাদের 'মর্ভিং একই 
সময়ে সেখানে চলছিল। নাগপুর কার্ধত ঢাকার আহনানকেই পুনরায় 

বাক্ত করেছে। নাগপুরে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির সারমর্ম এইভাবে দেওয়া 
মেতে পারে। 

(১) “ভারতের জনগণকে সব ক্ষমত। দিতে হবে”_-এই স্লোগান 

সামনে রেখে সংগ্রাম তীব্রতম কর এবং তার ক্ষেত্র বিস্তৃত কর। 

(২) অস্থায়ী জাতীয় সরকার মারফত ভারতের জনগণের কাছে 

অবিলম্বে সম্পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্ ইংরেজ সরকারের কাছে দাৰি 
জানাও । 

(৩) একই সঙ্গে জাতীয় এঁক্য এবং বিশেষ করে হিন্দ্ু-মুললিম 
এক্যের জন্য কাজ করে যাও । 

(৪) পালাবদলের সময় আভ্ান্তরিক একতা ও সংহতি বজায় 

রাখার উদ্দেশ্যে নির্দলীয় ভিন্তিতে নাগরিক প্রতিরক্ষা সংস্থা সংগঠিত 
কর। 

নাগপুরের সিদ্ধান্তগুলির পরে এবং তারই অনুবর্তনে লেখক 

সান্প্রতিক "এক বিবৃতিতে কেন্দ্রে একটি জাতীয় মন্ত্রিসভা, সেইসঙ্গে 

প্রদেশ গুলিতে জাতীয় মন্ত্রিভ। গঠনের পক্ষে অভিমত দিয়েছে | 

আজকের পরিস্থিতি গতিশীল, এবং তা ঠিকমত আয়ত্তে আনতে 

হলে গতিশীল এক নীতিরও প্রয়োজন | ইতিহাস আমাদের পরীক্ষার 

মপো ফেলেছে । তাতে যেন আমর। অকৃতকার্ধ না হই। এখন 

আমাদেরই হাতে নির্ভর করছে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা ' 

বা লস্তাৎ করা । 
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[ নেতাজীর নিজের হাতে ইংরাজীতে লেখ! এই অসমাপ্ত প্রবন্ধটি “50:৮৪:0 

8190 17. 7215192০61০ তার শেষ কারাবাসের সময়কার জেলাই-ডিসেম্বর 

১৯৪০ ) কাগজপত্রের মধ্যে সম্প্রতি পাওয়া গেছে । এই লেখাটির সঙ্গে 

পাঠক নিশ্চয়ই কাবুলে লেখা৷ এবং “ভারতের মুক্তিসংগ্রাম ১৯২০- 
১৯৪২”-এর ২য় খণ্ডে প্রকাশিত “্01৮810 831090০-165 

10501509.0101)-এর সাদৃখ্য লক্ষ্য করবেন । বোঝ! যায়, 

নেতাজী এই প্রবন্ধটি লেখার সংকল্প প্রেসিডেন্সী জেলেই 
করেছিলেন। কাবুলে তিনি এটি নতুন করে লেখেন এবং 
শিরোনামেব কিছু পবিবর্তন করেন 1-শ. ক. ব-] 

একটা জীবন্ত গাছের সঙ্গে যে কোন আন্দোলনের বিকাশ তুলন! 

কর! যেতে পারে । কোন ক্ষেত্রেই বিকাশ সরল রেখায় হয় না। 
সেখানেও গতিভঙ্গ ও দ্বিভাজনের সমগোত্রীয় অস্তনিহিত উৎক্ষেপ ও 

বিরোধ থাকে | কিন্ত বিকাশের অন্যতম মৌলিক ধর্ম ধারাবাহিকতা । 
এই ধারাবাহিকতা থাকে বলেই একট] জীবন্ত শাখা, একটা পরগাছ। 

থেকে আলাদা । একটি জীবন্ত গাছের প্রতিটি অংশ জৈবস্ত্রে মূলের 
সঙ্গে সম্পৃক্ত; যে মূল মাটির গভীরে সম্প্রসারিত। একট পরগাছা 
সম্পর্কে একথা বলা চলে না। 

জৈৰ অভিব্যক্তির এই দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসের ইতিহাস বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন । 

যখনই কোন আন্দোলনের গতি রুদ্ধ হয়ে যায় অথবা তার গতি 
রোধ কর! হয় সচরাচর তখনই ভিতর থেকে বিদ্রোহ বা বিপ্লব প্রকট 

হয়ে ওঠে। ১৯২১ সালে আমার কংগ্রেমে যোগদান করার পর 
কংগ্রেসের মধ্যে বিদ্রোহের প্রথম লক্ষণ দেখা দেয় ১৯২২ সালে, 

বর্দোলীতে মহাত্বা গান্ধী কতৃক আইন অমান্ত আন্দোলন স্থগিত 
রাখার অব্যবহিত পরে । এই বিদ্রোহ এক বৎসর পরে স্বরাজ্য পার্টির 
নামে সংগঠিত হয়ে রূপ পরিগ্রহ করে । 
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স্বরাজ্য পার্টিতে নানা ধরনের লোকের সমাবেশ ঘটেছিল! 
তাদের সবাই ষে দৃষ্টিভঙ্গীতে বা! চরিত্রে বৈপ্লবিক বা আমূল পরিবর্তন- 
পন্থী ছিলেন তা৷ নয় । তবে “নযানতম যে সাধারণ নীতিসুত্র” সবাইকে 
এক করে বেঁধে রেখেছিল তা রাজনীতিতে যুক্তিদঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গী এবং 
পরিবর্তনের জন্য আকাজ্ষ! | এইকারণে সাংগঠনিক যে কংগ্রেস 
পার্টি নির্ভেজাল গান্ধীবদকে মেনে নিয়েছিল তার নামকরণ হঙ্স 
“নো-চেঞ্জ পার্টি” । এতদিন পরেও অনেকেরই মনে পড়তে পারে 
যে, মুল বিরোধের বিষয় ছিল আইন সভায় যোগদান করা নিয়ে, 
'নো-চেঞজারবা? বা গড়া গান্ধীবাদী'রা ছিল তার ঘোরতর বিরোধী । 

কিছুকাল বিদ্রোহের পর ছুইপক্ষের মধ্যে বোঝাপড়া হল ও 
সমন্বয় ঘটল। এর স্ত্রপাত হয় ১৯২৪ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
দাশ জীবিত থাকাকালে, যখন গান্ধী-দাশ-নেহরু চুক্তি সম্পাদিত হয় | 
দেশবন্ধুর মৃতার পর কংগ্রেস ও স্বরাজ্য পার্টি কার্যত এক হয়ে যায়। 

কংগ্রেন ১৯২৫ সালের কানপুর অধিবেশনে স্বরাজ্য পার্টির কর্মনীতি 
গ্রহণ করে এবং কংগ্রেস স্বরাজ্যবাদীদের পুর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। 

এই অবস্থা ১৯২৯ সাৈর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত লাহোর অধিবেশন পখস্ত 
চলতে থাকে । ১৯২৯ সালে মহাত্মা গান্ধীর মনোনয়নের ফলে পণ্ডিত 

জওহবুলাল নেহরু লাহোর কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হন ।ঠিক এই 

সময়ে স্বরাজ্যদলীয় সর্বাধিনায়ক পণ্ডিত মতিলাল নেহরু স্গে দাড়ান, 
তার ফলে স্বরাজ্যদলীয় কর্মনীতি বাতিল হয়ে যায় এবং দীর্ঘ ছয় বৎসর 
পরে “নো-চেঞ্রাররা” আবার ক্ষমতাসীন হয় । কিন্তু আইনসভা 
পরিত্যাগের প্রশ্ন ১৯৩০ সালে ছিল একেবারে অবাস্তর । একে আইন 

অমান্ত আন্দোলন শুরু করার পূর্বশর্ত হিসেবে গণা করবার কোনই 
প্রয়োজন ছিল না। 

বিকাশের সাধারণ নিয়ম অনুসারে পরবর্তাঁ অন্তবিপ্লব স্ববাজ্য পার্টির 
ভিতর থেকেই, অর্থাৎ ওই পার্টির প্রগতিশীল অংশ থেকে প্রত্যাশিত 
ছিল। কার্যত কী হয়েছিল দেখ! যাক। 

কংগ্রেস যাতে পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য গ্রহণ করে সেই উদ্দেশ্টে 

১৪ 
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১৯২৮ সালে লক্ষৌতে ইপ্ডিপেগ্তন্দ লীগের পত্তন কর! হয়। এই 
ব্যাপারে ধারা নেতৃত্ব করেছিলেন তাদেগ মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত 

জওহরলাল নেহরু, বর্তমান লেখক এবং আরও কমেকজন। ওই 
বৎসরই ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর 
সভাপতিত্বে যখন কংগ্রেসের বাধষিক অধিবেশন বসে তথন মহাত্মা 

গান্ধীর নেতৃত্বাধীনে সাংগঠনিক পার্টির সঙ্গে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের 
সদম্যদের সংঘর্ষ হয়। প্রধান প্রস্ত।বটি উত্থাপন করেন মহাত্মা গান্ধী, 

তাতে আমি এই মর্মে একটি সংশোধন যোগ করার জন্যে প্রস্তাৰ 

আনি যে, কংগ্রেসের লক্ষ্য “পূর্ণ স্বরাজ” স্ুম্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা 
করতে হবে । সশোধনী প্রস্ত।বট অগ্রাহ্য হয়, কিন্তু ভোটে দেখা 

গেল সংখ্যালঘু ধার! তারা শক্তিমান ও প্রভাবশালী । 
গান্ধিজী সম্ভবত তা বুঝতে পেরে ছিলেন, কারণ পরের বংসর পণ্ডিত 

জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্থে লাঞোরে যখন বাধিক আঁধবেশন 

বসে তখন তিনি ( গান্ধিজ্জী) কলিকাত। কংগ্রেসে থে প্রস্তাবের 

বিরোধিতা করেছিলেন ও য! বাতিল করেছিলেন তা তিনি শিজেই 
উত্থাপন করেন । প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় বটে, কিন্তু তার 
দ্রা বোঝায় ন। যে; লাহোরে কংগ্রেসের মধ্যে এই নিয়ে দলাদলি 

হয়নি। ১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেসে সবপ্রথম বামপস্থীদের 
সুম্পই্ট আবির্ভাব ঘটে এবং সেখানে আদর্শ বা লক্ষ্য নিয়ে ছুই পক্ষের 

মধো শক্তি পরীক্ষাও হয়ে যায়। লাহোর কংগ্রেসে স্বরাজ অর্জন 

করার পন্ধতি বা কর্ম কৌশলের পরিকল্পন! নিয়ে সংঘর্ষ বাধে । মহাত্মা 
গান্ধীর নির্দেশমত ওয়াফিং কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে যে পরিকল্পনা 
পেশ করে বিষয়নির্বাচনী ( সাবজেক্টুস্) কমিটি তা বাতিল 
করে দেয় । 

বামপক্ষের তরফ খেকে আমি বিকল্প যে পরিকল্পনা পেশ করি 

সেই কমিটি তাও অগ্রাহ্য করে । ফল টাড়াল এই যে, যদিও কংগ্রেস 
* সর্বসম্মতিক্রমে স্বরাজের লক্ষ্য স্বীকার করে নিয়েছিল, কারক্ষেত্রে তা 

'রূপায়িত কর।র কোন পরিকল্পন। স্থির না করেই কংগ্রেসের অধিবেশন 
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ভেঙে গেল । সমাবেশের মনোভাবৰ থেকে কিন্ত স্পট বোঝা গিয়েছিল, 
কংগ্রেসের সদস্যের! সাধারণভাবে সংগ্রামী কর্মপন্থা চেয়েছিল | 

লাহোরে গাদ্ধিজী নিঃসন্দেহে অসাধারণ কুটনীতির পরিচয় 

দিয়েছিলেন । কলিকাতায় দেখা গিয়েছিল কংগ্রেস রাজনীতিতে 

বামপন্থী আর নগণ্য শক্তি নয়, কিন্তু এক বৎসর পরে মহাত্মা! এমন 
চাল চাললেন যা অনেকের কাছেই মনে হয়েছিল মোক্ষম আঘাত । 

ংগ্রেসের অধিবেশনের আগেই পণ্ডিত জওহরলালকে ভাঙিয়ে 

নেওয়া হয়েছিল এবং সেই কংগ্রেসে গান্ধিজী নিজে স্বরাজের 
প্রস্তাব উত্থাপন করে উগ্রপস্থীদের যা কিছু সংকল্প সব প্রায় বানচাল 
করে দিলেন। তৎসত্বেও, যদিও সংখার দিক থেকে কলিকাতার 
গ্রেকে তাদের শক্তি হ্রাস পেয়েছিল, তবু লাহে!রে যখন তারা মিলিত 

হয় তারা তখন অনেক বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অনেক বেশি অভিজ্ঞ, এবং 
এই সত।টি মহায্রার নজর এড়ায়নি। লাহোরে থাকার সময় 

ভবিষ্যৎ পরিকল্পন1 সম্পর্কে মহাত্মার মনে কিছুই ছিল না, কিন্তু কয়েক 
মাসের মধোই ১৯৩০ সালের এপ্রিলে তিনি অ।ইন অমান্য অভিযান 

শুরু করে দিলেন । এ কথা ঠিকই, এই অভিযান রাজনৈতিক নেতা 

হিসেবে তার প্রভাব-প্রতিপত্তির চূড়ান্ত অভিব্যক্তি। তবু ছু'বৎসর ধরে, 

বিশেষত লাহোর কংগ্রেসের সময় বামপন্থীরা ক্রমাগত যে চাপ দিয়ে 

চলেছিল তা যদি না দেওয়া হত তাহলে এই অভিযান একা স্তই হত 

কি না অন্ততপক্ষে আমার মনে এ বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে । 

যদিও ভবিষ্যৎ কর্মকৌশলের পরিকল্পন! নিয়েই সাংগঠনিক পার্টির 

সঙ্গে বামপন্থীদের প্রধান সংঘর্ষ বেধেছিল, খগ্ুযুদ্ধও কম হয়নি । 

তাতে নির্ভলভাবে জানা যায় যে লাহোরে কংগ্রেস নেতৃত্বের উপর 
মহলে কর্তৃত্বের মোহ বেশ দান! বেঁধে উঠেছিল । এই রকম কোন 

একটি খণ্ডযুদ্ধে “মঞ্চাধিকারী"দের স্বৈরারণের,বিরুদ্ধে প্রতিবাদে 

বাংলাদেশের ডেলিগেউদের সঙ্গে আমি অধিবেশন ত্যাগ করে 

বেরিয়ে যেতে বাধ্য হই। তৎক্ষণাৎ প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত 

শ্রীনিবাস আয়াঙ্কার। ভাঃ আলম, স্বামী গোবিন্দানন্দ ও আরে! 



২১২ কোন পথে? 

অনেকের নেতৃত্বাধীনে অন্যান্ত প্রদেশের বামপন্থীর! তাদের সঙ্গে এসে 

যোগ দেন । স্থির হয় অসংবদ্ধ বামপক্ষকে পার্টিরূপে স্ুসংবন্ধ করতে 

হবে এবং একমাত্র এই উপায়েই “মতের স্বৈরাচার” দমন করা যেতে 
পারে। এই পার্টির নামকরণ হয় কংগ্রেস ভেমক্র্যাটিক পার্টি এবং 

লাহোরে নবগঠিত এই পর্টির পরিচালকদের যথান্সীতি নির্বাচিত 

করা হয়। 

আপাতত আমাদের একটু থামতে হবে, কারণ পূর্ববর্তা ঘটনাবলীর 
দিকে দূকপাত কর! প্রয়োজন । ইতিমধ্যে নিশ্চয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে 
যে, দেশবন্ধু দাশের মুতুার পর থেকে স্বরাজ্যদলীয় নেতৃত্বের উপর 
মহলে সক্রিয়তার অভাব দেখা দিতে শুরু করেছিল। ১৯২৮ সালে এবং 

তার পরে গান্ধীবাদীদের দিক থেকে মিটমাটের জন্য 'খন আরও 

প্রস্তাব আসতে লাগল, তথন স্বরাজ্যবাদী নেতৃত্বের সঙ্গে পুরোপুরি 
মিলন হয়ে গেল। মহাত্মা! গান্ধী লাহোর কংগ্রেসের প্রেমিডেন্ট পদের 

জন্য পণ্ডিত জওহরলালের প্রার্থীতা সমর্থন করে এই মিলনকে দৃঢ় 
করেন । এর পরে যে সকল বৈপ্লবিক বা মৌলিক পরিবর্তনবাদীর। 
কোন অবস্থাতেই আপস মেনে নিতে রাজী ছিল না৷ তার! ছাড়া 

আর সবাই নতুন এই গান্ীবাদী-ন্বরাজ্যবাদী-জওহরবাদী নেতৃত্বের 
আওতায় সমবেত হল। এমন কি কিছু কিছু বামপন্থীও পণ্ডিত 

জওহরলালের ব্যক্তিগত প্রভাবে পড়ে একই পথ অনুসরণ করল। 

পণ্তিত জওহরলাল প্রেসিডেন্ট পদে নিবাচিত হবার পর তার নিজের 

স্বষ্ট ইগ্ডিপেগ্ডেন্স লীগের সঙ্গে কার্ধত সব সম্পর্ক ছিন্ন করে সে সময়- 
কার নতুন কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে চলতে শুরু করলেন । 

এইভাবে স্বরাজ্য পার্টির অস্তিত্ব তার নিজের অধিনায়কের হাতেই 
লোপ পায় এবং তার কর্মপন্থাও বাতিল হয়ে যায় । অন্ুরপভাবে 

ইপ্ডিপেণ্ডেন্স লীগও তার অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতার বিশ্বীসঘাতকতায় 
লোপ পায় । গান্ধীবাদী, জওহরবাদশী ও স্বরাজ্যবাদী অনেকের মিলিত 

“কঠিন ব্যুহের সামনে দীড়িয়ে কংগ্রেসের মধ্যে যারা প্রগতিশীল ও 
বৈপ্লবিক নীতির সমর্থক ছিল, বাদের অধিকাংশই স্বরাজ্য পার্টির সঙ্গে 
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যুক্ত ছিল, তার৷ সম্পুর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এসব সত্বেও ছুটি গুরুতর 
বাধার সম্মুধীন না হলে বামপক্ষের অগ্রগতি অব্যাহত থাকত । 

প্রথমত, সমস্ত বামপন্থীদের মিলনক্ষেত্র হবে বলে যে কংগ্রেস 

ডেমক্র্যাটিক পার্টির পত্বন হয়েছিল, তার অকালমৃত্যু দ্বিতীয়ত, নতুন 
কংগ্রেস শেতৃত্ব ১৯৩* সালের এপ্রিলে বিরাট আকারে আইন অমান্য 

আন্দোলন শুক করে বামপন্থী ভূমিক1 গ্রহণ করল। 

লাহোর কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই রাজদ্রোহের অভিযোগে 
আমি কারার্দ্ধ হই। গান্ধিজীর সঙ্গে মতভেদ হওয়ার দরুন শ্রীযুক্ত 
শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার কংগ্রেস ত্যাগ করে গেলেন । ডাঃ আলম ধীরে 

ধীরে সাংগঠনিক কংগ্রেস নেতৃত্বের দিকে সরে যেতে লাগলেন । অতঃ- 
পর ১৯৩০-এর এপ্রিলে ঘখন গণ আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়ে 

গেল, বামপন্থীরা সকলেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। যতদিন সেই 

আন্দোলন চলছিল, নতুন পার্টি গঠনের কথ! কেউ ভাবতেই পারেনি ৷ 
এই অবস্থায় কংগ্রেস ডেমক্র্যাটিক পার্টির টিকে থাকা অসস্ভব হল। 

১৯৩০-এর আন্দোলনের পরিণতি হল ১৯৩১ মার্চের গান্ধী- 
আরউইন চুক্তি। এই চুক্তি থেকেই বোঝা গেল কংগ্রেস নেতৃত্ব কখনই 
যথার্থ বামপন্থী ভূমিকা পালন করবে না । অতএব; এই দিক থেকে 
বিবেচনা! করে দেখলে, বামপন্থী কার্কলাপ আবার শুরু করার 

উপযুক্ত সময় 'এখনই | 1কস্ক অন্যদিকে চুক্তির পরে জনসাধারণের 
মধ্যে গান্ধীর প্রভাৰ তখন আকাশচুম্বী। তাছাড়৷ লগ্নে দ্বিতীয় 

গোলটেবিল বৈঠক যখন শেষ হয়ে গেল তখন প্রতোকে আশা 

করেছিল আবার আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হবে। অতএব ১৯৩১-' 

এর মার্চ থেকে ১৯৩২-এর জানুয়ারী--এই সময়টাকে বামপক্ষ 

সংগঠিত করার কাজে লাগানে। যায়নি । এই সময়ে ব্যক্তিগতভাবে 

বামপন্থীর1 আইন অমান্ত আবার যাতে শুরু হয় সেইজন্য জন- 

সাধারণকে প্রস্তুত করার কাজে তাদের সর্শক্তি নিয়োগ করেছিল। 

১৯৩২ সালে যে আন্দোলন হয় আসলে তা ১৯৩০-এর' 

আন্দোলনেরই জের । তা সত্বেও সন্দেহের অবকাশ আছে, এই 



২৪ কোন পথে? 

আন্দোলন একান্তই হত কিনা, বদ্দি সীমান্ত প্রদেশে, যুক্ত প্রদেশে 
বাংলায় বামপন্থীর। সক্রিয় না থাকত। এই লব বামপন্থী কার্ধকলাপের 

উদ্দেশ্য ছিল না নতুন পার্টি সংগঠিত করা, তার উদ্দেশ্য ছিল পুনরায় 

আইন অমান্যের জন্য দেশকে প্রস্তত কর] । 

যতদিন পর্যন্ত কংগ্রেস মরণ-ববাচন সংগ্রামের মধো লিপ্ত ছিল 

এবং মোটের উপর তার নেতৃত্ব ছিল সক্রিয় ততদিন অভ্যন্তরীণ 
বিভেদ বৈষম্যগুলি চাপা ছিল এবং বামপক্ষের পক্ষে স্থসংবদ্ধ হওয়া 
অসম্ভব ছিল। পিছু হঠার প্রথম লক্ষণ স্পই হ্বার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু 

ভিতর থেকে বিক্ষোভ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল | ১৯৩১ সালের 

শেষাশেষি গান্ধিজী তখন জেলে এবং সেখান থেকেই হরিজন 

আন্দোলন শুরু করলেন । এই আন্দোলন এমন নতুন কোন ঘটনা 

নয়-_-আসলে হিন্দুদের মধ্যে অস্প্শ্যাত' দূর করার জন্য যে আন্দোলন 

ছিল তাকে জোরদার কর! বা! জাগিয়ে তোলার জন্যেই এই আন্দোলন । 

কিন্ত দেশ যখন রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রাণাস্তকর অবস্থার মধো দিয়ে 
চলেছে তখন এই আন্দোলন শুক করে গাগ্ধিজী আসল রাজনৈ তি 
সমস্তাকে পাশ কাটিয়ে গেলেন। হরির্ন আন্দেলন ছিল মূল 

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ার।র প্রতিবাদে গান্ধিজী যে অনশন করেছিলেন 

তারই অন্তফল। তার পতিবাদের কারণ ছিল বাঁটোয়ার 'অন্নননত শ্রেণী 

ও তপশীল জাতিগুলিকে মূল হিন্দু সমাজ থেকে পৃথকভাবে গণ। 
করেছিল । এই অনশনের ফলে সাধারণের মন আইন অমান্ 
আন্দোলন থেকে অন্যত্র নিবিষ্ট হয় এবং ম্বভাবত সেই আন্দোলন 

হব হয়ে পড়ে । অনশন "ও তার অন্তফল হরিজন আন্দোলন থেকে 

বিচক্ষণ রাজনৈতিক পর্ধবেক্ষকর। সন্দেহ পোষণ করেন যে, গান্ধিজী 
নিজের কাছেই হার মানতে শুরু করেছেন এবং এমন একটা নতুন 

পথের হদিস খুঁজছেন যা হরিজন আন্দোলনের মত অপ্রধান কোন 
ব্যাপারের মাধ্যমে জনসাধারনের উপর তার প্রভাব বজায় রাখতে 

' সক্ষম হবে। 

তারা খুব ভুল করেননি । ১৯৫৩ সালের মে মাসে মহাত্মা গান্ধী 



ফরওয়ার্ড ব্লকের পটভূমি ২১? 

আইন অম্নান্থ আন্দোলন স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করলেন। দক্ষিণে 
মোড় ফেরার এবং বামপক্ষের বিদ্রোহের এই সঙ্কেত পাওয়া গেল। 
স্থগিত রাখার ফলে মূল প্রশ্ন গুলি বিশদ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে ছুই পক্ষের 
মধ্যে সংঘর্ষ তীব্র হয়ে উঠল । দক্ষিণ পক্ষের মুখপাত্র হলেন নব্য সংসদ- 
পন্থীরা। যেমন মিস্টার ভূলাভাই দেশাই এবং ডাঃ আনসারি এবং প্রাচীন 
স্বরাজ্যবাদীর, ধেমন ভাঃ বি. সি. রায় এবং মিস্টার আসফ আলি। 

আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার পর কংগ্রেস কিছুকাল 

অচৈতন্য অবস্থায় রইল । সংসদপন্থীদের মতে এই অচলাবস্থা থেকে 
উদ্ধার পাওয়ার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়, আইন অমান্য আন্দোলন শুরু 

করার আগে ১৯৩০-এর জানুয়ারিতে যে সংসদীয় পদ্ধতিকে পরিহার 

করা হয়েছিল তাতেই আবার ফিরে যাঁওয়]। যেহেতু গান্ধিঙ্গীর কোন 

বিকল্প পরিকল্পনা ছিল ন৷] তিনি সংসদপন্তীদের চাপে পড়ে তাদেরই 

মেনে নিলেন এবং সেই সময় মনে হয়েছিল কংগ্রেস বিশুদ্ধ নিয়ম- 

তান্ত্রিক এক সংস্থায় পরিণত হতে চলেছে । 

ংগ্রেসের আদর্শকে বাচিয়ে রাখার জন্য বামপন্থী একটা 

বিদ্রোহের অনিবার্ধ প্রয়োজন ছিল । ১৯৩3 সালে লাগসই এক সময়ে 

কংগ্রেস সোশ্ালিস্ট পার্টিরপে ও এই পার্টির নামে সেই বিদ্রোহ 

দেখা দিল। এখন, এই পার্টি কাদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল? ১৯২৮-এর 

ইণ্ডিপেপ্ডেন্স লীগপন্থীরা এবং ১৯১৯-এর কংগ্রেস ডেমক্র্যাটরা কি 

এই দলে যোগ দিয়েছিল ? 
কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি যখন প্রথম পত্তন করা হয় তখন তার 

আবেদনের ক্ষেত্র অতান্ত ব্যাপক ছিল এবং তা সক্রিয় ও সম্ভাব্য সব 

বামপন্থীদেরই সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করেছিল। যে পব 

ইপ্ডিপেণ্ডেন্স লীগপন্থী ও কংগ্রেস ডেমক্রাট তখনও পর্যন্ত অবসর 

নেয়নি বা অন্যত্র চলে যায়নি স্বভাবত তারাও এতে যোগ দিল। কিন্তু 

এই; সঙ্গে বিপুলসংখ্যক প্রভাবশালী প্রাক্তন গাস্বীবাদীদের এই দলভুক্ত 
হতে দেখা গেল। গান্ববাদের সাম্প্রতিক পর্বায়, তত্ব ও পদ্ধতি 

উভয় দিক থেকে যথেষ্ট মোহভঙ্গ ঘটিয়েছে । কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট 



২১৬ কোন পথে? 

পার্টি একটা উচ্চ আদর্শ নিয়ে নেমেছিল। যে গান্ধীবাদ লক্ষ্যত্রষট 
হয়েছে বলে প্রতিপন্ন হয়েছে এই পার্টি তার স্থলে দেশকে নতুন তত্ব 
ও নতুন এক পদ্ধতি দিতে চেয়েছিল । 

কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল ছুটি 

প্রশ্বের উত্তরের উপর। প্রথমতঃ তা কি দেশকে নতুন কোন তব, 
সেইসঙ্গে নতুন কোন পদ্ধতও দিতে পারবে; এবং আপাতত ও শেষ 
পথস্ত তার কী ভূমিকা হবে সে বিষয়ে কি কোন বিশদ ধারণা দিতে 
সক্ষম হবে ? দ্বিতীয়ত, নব গঠিত পার্টিতে বুদিন আগে থেকে যার! 

বামপন্থীর ভূমিকা পালন করে আসছে তাদের সঙ্গে ভূতপূর্ব গান্ধী- 
বাদীর! কি হাত মিলিয়ে কাজ করতে পারবে? 

শেষ পরিণতি ধাই হোক কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি আরম্ত 
করেছিল ভ্াঙ্গভাবেই । কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের তা একট। পরগাছা ছিল 
না, বিদেশ থেকে আমদানী কোন গাছের কলমও নয়। (নিঃসন্দেহে তা 

দেশের ভিতর থেকেই উঠেছিল এবং এর সংগঠনে এমন বাক্তিদের 
দেখা গিয়েছিল যারা কংগ্রেস আন্দোলনের আগের পর্যায়গচলি পার 

হয়ে এসেছে এবং তার ফলে তারা অনেক অভিজ্ঞত1 লাভ করেছে। 

কিন্তু তার ভখিষ্তুৎ অগ্রগতির পথে প্রথম থেকেই প্রধান অন্তরায় হয়ে 

দেখা দিল গান্ধীবাদ এবং সেই সঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মত 

কিছুস্বনামধন্ত ও প্রভাবশালী নেতাদের সম্ভাবা প্রভাব। পণ্ডিত নেহরু 

পার্টিতে যোগদান ন! করা সত্তেও তিনি যে এই পার্টির কয়েকজন 
নামকর! নেতাদের উপর তার ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করে পার্টিকে 

যথেষ্ট উৎসাহ অনুপ্রেরণা ও শক্তি দিয়েছিলেন একথ। কারও কাছে 
গোপন নেই। কংগ্রেস সোশ্য।লিস্ট পার্টি বদি এই বাধাঁবিপন্তি অতিক্রম 
করতে ন। পারে তাহলে তা আপাতত ও শেষ পর্যন্ত কী ভূমিকা পালন 
করবে, তার বিশদ পারণ দিতেও যেমন সক্ষম হবে নাঃ তেমনই নতুন 

কোন তত্ব ও নতুন কোন পদ্ধতির প্রবক্তারূপে ভারতীয় রাজনীতি 

.ক্ষেত্রে তার আবির্ভাবের যৌক্তিকতাও তা বোঝাতে পারবে না ! 
১৯৩৪ সালে পার্টির যখন পত্তন হয়, আমি তখন ইওরোপে। 



ফরওয়ার্ড ব্লকের পটভূমি ২১৭ 

আমি “দি ইগ্ডিয়ান স্টাগল্ ১৯২০-৩৪” বইটি ১৯৩৪-এর নভেম্বরে 

লেখা শেষ করি 'এবং বইটি লগ্ন থেকে প্রকাশিত হয়। সেই 
বইয়ে আমি পার্টিকে আন্তরিক সমর্থন জানিয়েছিলাম। ১৯৩৮-এর 
ফেব্রুয়ারিতে হরিপুর কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণেও আঙি 

আরো জোরের সঙ্গে ' এই মনোভাব ব্যক্ত করি। 

বিশ্লেষণ করে দেখলে আমর! দেখতে পাই যে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট 

পার্টি বাস্তবিকপক্ষে দেশকে নতৃন কিছু দেয়নি । ১৯২৮ সাল থেকে 

পণ্ডিত জওহরল।ল, লেখক এবং তাদের মত আরে! অনেক বামপন্থী 

এই রকম সমাজবাদের কথা আগে থেকেই বলে আসছেন | অন্ঠান্য 

গোষ্ঠী ও দলের ভিতর দিয়ে এই বামপন্থার লাআজীজ্যবাদবিরোধী দিকটা 
ভারতীয় রাজনীতিতে অনেক আগে থেকেই প্রকট হয়েছে । এতৎ 

সত্ত্বেও সি. এস. পি অতান্ত প্রয়োজনীয় এক উদ্দেশ্য সাধন করেছিল । 

তা সমস্ত বামপন্থীদের সংহত হবার জন্য ডাক দিয়েছিল এবং তার 

উদ্ভব হয়েছিল ভারতের রাজনীতির ইতিহাসে এক শুভমুহূ্তে। 
ঘটনার সন্নিবেশ এমন সম্ভাবনাপূর্ণ ছিল যে মনে হয়েছিল যে-ক্ষেত্রে 
অপরেরা আগে বার্থ হয়েছে, সেখানে এই পার্টি তার ব্রত উদষাপনে 
সফল হবে । কতদিন আগে, ১৯২৮ সালে, আমি বুঝতে পারি দক্ষিণ- 

পশ্থী সাংগঠনিক কংগ্রেস পার্টি দিনে দিনে বিপদের কাপণ হয়ে উঠবে 

এবং একটা বামপন্থী পার্টি গঠন করা জরুরী 'প্রয়োজন। কিছুটা 

জেনে কিছুটা না জেনেই আমি অপর অনেকের সঙ্গে সেই লক্ষ্যে 

পৌছতে কাজ করে গিয়েছি কিন্তু সার্থক হইনি। ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস 
সেশ্যালিস্টদের প্রয়াসে আরও আশাপ্রদ লক্ষণ দেখে স্বভাবত তা 

সোতসাহ অভিনন্দনের যোগ্য বলেই মনে হয়েছিল। 

১৯৩২-এর জানুয়ারি থেকে ১৯৩৭-এর মারি অবধি আমাকে হয় 

জেলে, না হয় নিবাপনে কাটাতে হয়েছিল। ১৯৩৭ সালে আমি 

যখন আবার জনসেবায় আত্মনিয়োগ করার মত স্বাধীনতা লাস 
করি, তখন কংগ্রেম সোশ্যালিস্ট পার্টি বেশ কিছুটা পরিণতি লাস. 
করেছে। ১৯৩৭ এবং ১৯৩৮এ নিজ চোখে দেখে মনে হয়েছে 



২১৮ কোন পথে ! 

কিছুকাল থেকে সি. এস. পি;র 'অগ্রগতি একেবারে থেমে গেছে। 
লক্ষণ আশঙ্কাজনক, কারণ এগিয়ে চলার উদ্দীপনার অভ্ভাৰ মানেই 
অবক্ষয়ের সৃত্রপাতত। ১৯৬৮-এর ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হরিপুরা 

কংগ্রেসের ঠিক পরেই সি. এস. পির অগ্রগণা সদন্যাদের সঙ্গে 

আমার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয় । এবং সেই সময়ে তাদের সদস্য 

হিসাবে ন্যাশনাল ফ্রন্ট গোষ্ঠীর সদস্যরাও ছিলেন । ক ওঠে 'এবং 

বিশদ আলোচনার পর সবাই মেনেও নেয়, পার্টির কাজে গুক হর 

কোন ক্রটি রয়ে গেছে, তখনকার কাজের পরিকল্পনাতেও কিছু ফাক 

রয়েছে, 'এবং অবিলম্বে ক্রুটিগুলি দূর করা দরকার । কংগ্রেসের মধ্যে 

এমন অনেক বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন বাক্তি রয়ে গেছে যারা সাংগঠনিক 

দলে নেই এবং মাদের টেনে আন। হয়নি যদিও তাদের দলে আশা 

একান্ধ দরকার ছিল। 

তখন পর্ষম্থ পি. এস. পি. বাপকভাবে সমাজতান্ত্রিক প্রচার 

চালিয়ে এসেছে | এই কাঁজ-| ভালই হয়েছিল। কংগ্রেস কমিটির 

সভাসমিতিতেও তারা তাদের উপস্থিতি বুঝিয়ে দিত এবং পাটির 

সদস্যর! যখন যেখানে সম্ভব হত মুল প্রস্তাব ও সশোধন 'প্রস্ত।ণ 

উত্থাপন করে তাদের উগ্র মনোন্ডাব জানিয়ে দিত । এতেও উপকার 

হত, কারণ কংগ্রেসীদেরও চাঙ্গা! করার দরকার ছিল । কিন্ত এসব সন্বেও 

কতক গ'ল লক্ষণীয় ত্রুটি থেকে গিয়েছিল। প্রথমত, জনসাধারণ সি. 'এস. 

পি.র সদস্য ছিল না । এটি বরঞ্চ বাছা বাছা কয়েকজন বাক্তির পার্টি 
ছিল, অ.নকট। গ্রেট ব্রিটেনের সোশ্যালিস্ট লীগ ও অন্রবূপ সংগঠনের 
মত। দ্বিতীয়ত সাধারণ মানুষের -ধো সাংগাঠনিক কাজের উপর "২ 

যেই গুরুহ্ব দেয়নি) যেমন কুষক ও শ্রমিকের মধো | যখন পার্টির 

পন্তন হয় তখন হয়ত বিভিন্ন মতাদর্শের কথা ভাবা হয়েছিল, পরে তা 

বাদ 'দওয় হয়। যা হোক, ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালের মধো “য 
স্থনিদি্ পথকে সি. এস. পি. তাব বিক।শের পথ দলে ধরে নেয় 

তাতে স্পষ্টত অনেক ত্রুটি ছিল এবং সেই পথ শেষ পর্যস্থ ভ্রান্ত বলে 
প্রমাণিত হয়। এই সব ত্রুটির কারণ ছিল সম্ভবত পার্টির লক্ষ্য ও 
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উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশদ চিন্তার অভাব এবং পার্টির অব্যবহিত ও চূড়াস্থ 
ভূমিকা সম্পর্কে বিভ্রান্তি ও বোঝার ভূল। 

যতদিন সি. এস. পি. নতুন এক তত্ব ও নতুন এক পদ্ধার 
প্রতীক হয়েছিল, ততদিন ত।র উদ্ভব ও দ্মস্তিহ্ে" একটা যৌক্তিক 1 
ছিল | অনেক ব্যথতা ও বহু ক্রুটি সত্বেও গাধীব।দের একটা ৭ ও 

একটা পদ্ধতি ছিল। অতএব পরে যদি দেখা যায় তা অসঙ্গত এ 

ব্যর্থ, তাহলে নতুন কোন তত্ব ও পদ্ধতি ছান্ডা খার কিছু দিয়েই সে 
অভাব পুরণ করা যায় না । লেখকের এ কথা বিশ্বান করার কারণ 
'শাছে যে যন সি. এস. পি. প্রথম ই হয় তন 'আনেকেরউ 
তা মনে হয়েছিল। কিন্তু পার্টিকে গড়ে €ত!লার ভার য।দের উপব 
দেওয়া হল তারা তাকে সম্পূ ভুল পণে চালিত কনেছে। ভাজ 
নাখারণ মানের চোখে পি. এস. পি. গান্ধীবাদের কাছে সদ্পুন 

আম্মমমপণ করেছে এপং সম্ভবহ কংগ্রেস সংগঠনকে কিছুটা চ।জ 

করা ঢাড়। বাস্তবিকপক্ষে হার কাছে আর কন প্রতাশা করারও 

নহ । কু কংগ্রেসকে কেবলমাত্র চাঙ্গা করা ছাড়াও আরও 

অনেক কিছু করবার জন্য কগ্রেস পোশণ্যা'লস্ট পার্টির 2টি 

হয়েছিল এবং যদি ৩1] সেই বৃহভর করবা সম্পাদন ন। করে, অন্য 

কান সংগঠনকে সেই কর্তবা পালন করতে হবে। “কান কারণেই 

প্রগতির চাকা এক জায়গায় দীথক।ল আটকে থ।কতে পানে মা। 

কংশ্রেপকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বরাবরের ম৩ এখ মাও এটি 
এমন একটি সুনদিষ্ট পার্টি ধার উপরে একজন নেতা আছেন এবং যার 

নিজন্ব একটি সংগঠন মাছে ; তাকে বলা খেতে পারে কাধেশী দল ব| 

গাদ্ধী পার্টি অথব। দক্ষিণপক্ষ | দলের মধো তার যে নিয়মশুঙ্খলা ত। 

প্রশংসনীয় .এবং জনসাধারণের মধো তার বিপুল প্রভাব, এবং সেই 

প্রভাব বৃদ্ধির জন্ত বরাবর সশত্ব প্রয়স কর। হয়ে থাকে। তার 

'আয়ন্তাধীনে আছে তহবিলের অর্থ এবং কংগ্রেস সংগঠন ছাড়াও 

আছে সহায়ক নান! সংগঠন যাদের মারফত কংগ্রেস কাজ করে ।* 

বংসরের পর বৎসর ধরে এই পার্টি সংহত হয়ে উঠছে এবং এই সংহতি 



২২ কোন পথে ? 

বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯৩৭ সালে তার সদস্যর! প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠন 

করার পর থেকে । ক্ষমতার আন্বাদ পেয়ে এই পার্টি আগের থেকে 

অনেক বেশী কর্তত্বকামী ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়েছে তে তা বটেই, 

সেইসঙ্গে আরও ক্ষমতালোভী হয়ে উঠেছে। 

তাহলে এই পার্টি নতুন ভারত গড়ে তোলার কর্তব্য সম্পাদন 
করতে সক্ষম হবে, আমর] কি তা বিশ্বাস করব? যদি তাই কত্ি 
তাহলে আমাদের উচিত হবে সম্পূর্ণভাবে তার প্রতি আমাদের 
আনুগত্য জানানো এবং যেটুকু বিরোধিতা আমরা করতে পারি তা 

“বন্ধুম্থবলভ” সমালোচনা কর।। কিন্তু বদি আমরা বিশ্বাস না করি 
ভাহলে উপায় কী? তাহলে নতুন কোন পার্টির দরকার হবে, যে 
পার্টি বিকল্প তত্ব ও নতুন পদ্ধতি দিতে পারবে । এইরকম পার্টির 
ছটি ভূমিকা পালন করতে হবে__-একটি এখনকার জন্য, আরেকটি 
দূর ভবিষ্যতের জন্য। এই ভূমিক1 ছুটি পালন করার জন্য নতুন 
পার্টিকে গণভিত্তিক ভতে হবে এবং গান্বীবাদীরা! আজ যতথানি 
গণভিত্তি দাবি করতে পারে তার চেয়েও আরও বাপক করতে হৰে 

সেই গণভিদ্ভতি। এই গণভিত্তি একমাত্র তখনই সম্ভব যদি সেই পার্টি 
জনসাধারণের মধ্যে প্রচার চালায় এবং জনসাধারণকে সদস্তভৃক্ত করে . 

গ্রেট ব্রিটেনের সোশ্যালিষ্ট লীগ বা ভারতের বর্তমান সি. এস. পি.র 

মত কোন সংগঠনের পক্ষে গণআন্দোলনের উদ্যোক্ত। বা! মুখপাত্র 
হওয়! কখনই সম্ভব নয়। তা শৃম্তস্থিত 'এমন একটা পদার্থ হয়ে 

থাকবে যার মাটিতে কোন শিকড় নেই। 
এই রকম পার্টিপ কী ভূমিকা হওয়া উচিৎ সে সম্পর্কে যথেই 

বিভ্রান্তি রয়ে গেছে। বস্তরতপক্ষে এই পার্টিকে ছুটি ভূমিকা পালন 
করতে হবে-_-একটি অব্যবহিত আরেকটি চুড়ান্ত । অব্যবহিত ভূমিকা 
আপণহীন সাস্্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের ভূমিকা । চূড়ান্ত ভূমিকার 
লক্ষ্য সংগ্রাম পরবর্তাঁ সময়। জাতীয় পুনর্গঠনের মেই সময়কার ভূমিকা 

হবে সমাজতান্ত্রিক ভূমিকা । সংগ্রামের সময় সমাজতান্ত্রিক প্রচার 
চালান যেতে পারে এবং চালানে। উচিত, কিন্তু তখন পার্টির ভূমিকা 
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সমাজতান্রিক নয়, তা হবে আপসহীন সা্রাজ্যবাদবিরোধী | সি. এস. 

পি. নেতাদের অনেকের মধ্যেই এই ভূল ধারণা আছে যে, পার্টির 
কাজ হচ্ছে কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক প্রচার চালিয়ে যাওয়া! এবং সেই 

সঙ্গে কংগ্রেস সংগঠনকে চাঙ্গ। করে তোলা । অন্ততম প্রধান কারণ 
এই, যার জন্য পার্টির ভরাডুবি হয়েছে । 

গান্ধীবাদে যাদের অন্ধ বিশ্বীম নেই তাদের কর্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট । 

ভাদের কর্তব্য যথার্থ একটি বামপন্থী পার্টি গড়ে তোলা; তাতে 

আধুনিক রাজনৈতিক পার্টির বিস্তারিত সব বিধিব্যবস্থা থাকবে 
এ বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হতে হবে যে, যে মুহুর্তে এই; প্রয়াস করা 

হবে তখনই কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের আক্রোশ নেমে আসবে । এর 

চেয়েও বড় কথা, সছ্যজাত এই পার্টিকে পিষে মারার জন্য সব রকম 
নীচ, নিলজ্জ, হিংসাত্মক পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে। গত আঠারো 

মাসের ঘটনাবলী থেকে বোঝা যায় গণামান্ত অনেক বামপন্থী 
নেত। দক্ষিণপন্থীদের এই ধরণেগ আক্রমণ আন্দাজ করতে 

পারেননি । এই ভুল যেন ভবিষ্যতে আর না|! হয় এবং অতীতের 
অভিজ্ঞতার শিক্ষায় বর্তমানে সবাই যেন আরও বিজ্ঞ ভরে ওঠে। 

পাঠকদের স্মরণে থাকতে পারে) মি. এস. পি.র সদস্যদের সঙ্গে 

প্রাথমিক পধায়েই কংগ্রেস হাই কমাগ্ডের (অথবা গান্ধীবাদী নেতৃহের ) 

সংঘর্ষ বাধে । কংগ্রেস সোশ্যালিস্টদের সমর্থন জানাতে গিনে পণ্ডিত 

জওহরূলালকেও নাজেহাল হতে হয়েছিল। ১৯৩৬, ১৯৩৭ স'লে 

যখন তিনি কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট তার অবস্থা মোটেই স্রখকর ছিল 'না 

এবং গাম্ধীব।দীদের সঙ্গে তার সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করবার জন্য 

সি. এস. পি.র প্রতি তার সমথনের মাত্রাট। তাকে বেশ কশিয়ে 

আনতে হয় । কংগ্রেস সোশ্যালিস্টদের দিক থেকেও, বখন তারা হাই 

কমাগ্ডের আক্রোশ মর্মে মনে বুঝতে পারল, তারা সাহসের সঙ্গে রথে 

তো ঈাড়ায়ই নি, বরঞ্চ তারা জেনে হোক ব! না জেনে হোক এমন 

জায়গায় সরে যেতে লাগল যাতে গান্ধী শিবিরের পাণগ্ডাদের কাছে 

তা তত আপত্তিজনক বলে গণ্য না হয়া গান্বীবাদীরা তা লক্ষ্য 



২২২ কোন পথে? 

করে এবং সেই কারণে ছ্িগুণ উৎসাহে বামপক্ষের বিরুদ্ধে তাদের 

জেহাদ চালিয়ে যায় । 

দি. এস. পি.র পক্ষ থেকে এমন কোন উক্তি করা হয়নি ব 

বিবৃতি দেওয়। হয়নি যার ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, কংগ্রেস হাই 

কমাণ্ডের ভবিষ্যতের ম্বাখে এই পার্টি বিপজ্জনক । কংগ্রেস হাই কমাণ্ 

যথেঃ নিশ্চিন্ত হয়েছিল এবং অতঃপর দেখা গেছে গান্ধীবাদী ব্যক্তি- 

[ধশেষ স্বতন্ত্রভাবে কংগ্রেস সো শ্যালিস্টদের প্রশংসায় উচ্ছৃসিত হচ্ছে। 

উচ্চতম মহল থেকে এই সব প্রশংসা তাদের রাঙ্জনৈতিক 

কবরের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিল। ভোল ফেরানোর ন্যায়সঙ্গ ত 

একটা যুক্তি দেখাবার জন্য কংগ্রেস সোশ্যালিস্টরা “এক্যের? 

প্লে।গান গাবিসক্কার করে ঢাক পিটিয়ে তাই সবাইকে শোনাতে লাগল-_ 

আসলে কিন্ত এটি (নরাপন্তার একট ফিকির ছাড়া কিছুই নয়। একতার 

এই নতুন ব্যাথার ফলে মি. এস. পি.কে এমন অবস্থার আসতে হল 

যখন মানইসভার মুহ্মন্দ বিগোধতার ভূমিকা গ্রহণ করতেও তাদের 

সাহসে কুলাল ন।-কারণ সংসদীয় বিরোধী পক্ষকেও কোন কোশ 

সময়ে আধন্টহ সরকারকে গদীহাত করে সরকাগি দায়িত্ব নিজেদের 

মতে হয়। শে পর্বায়ে এমন খোলাখুলিভাবে সি. এস. পি হাই 

কমাপ্ডের অনুগ্রহ লাভের জন্য ভোষামোদ শুরু করে যে যাঁদি 

তার! হাই কমাগ্ডের সমালোচনায় একটা কথ! বলে ফেলে, তা চাপ! 

দেবার জন্ত সমর্থনে একশে। কথ! বলে এবং উপরন্ত উচ্ছসিত ভাষায় 

জানিয়ে দের, মহা ম্ম। গান্ধীর উপর তাদের কতখানি আস্থা! ও বিশ্বাস 

আছে। 

এখানে বলে রাখা উচিত, পি. এস. পি'র উপর পণ্ডিত 

অওহরলাল নেহকর বরাবর সক্রিয় প্রভাব ছিল। প্রধানত তারই 

“চষ্ঠায় ১৯5৪ সালে পার্টির স্যটি হয় এবং তদবধি পার্টির ভাগ্য 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনিই নিয়ন্ত্রণ করে আসছেন । ১৯৩৭ সালের পর 

, শীন্বীবাদী শিবিরে তার ক্রমিক প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সি. এস.পিও 

তাকে অনুনরণ করেছে । ফলত আমরা দেখছি, পণ্ডিত নেহরুর 



ফরওয়াঙ ব্লকের পটভূমি ২২৩ 

এবং সি. এস. পি দলভুক্ত ভূতপূর্ব গান্ধীবাদীদের প্রভাব এত প্রবল ষে 
আজ বলতে ইচ্ছা করে, (সি. এস. পি গান্ধীবাদীদেরই একটা 

শাখা সংগঠন । 

অযোগ্য নেতৃহ কিভাবে একটা মহৎ পার্টির ভবিষ্যৎ ন্ট করে 

দিতে পারে সি. 'এস. পি তার দৃষ্টান্ত । যদিও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
নান! মতবাদের ব। তব্বের প্রভাবকে তুচ্ছ করা যায় না, তৎসন্বেও 
মানুষের গুরুত্বকে অগ্রাহ্য করা চলে না। ভাবতে অবাক লাগে, 
ইওরোপের একালের রাজনৈতিক পার্টিগুলির দশ! কী হত যদি 
তাদের সঙ্গে অনন্তস।ধ।রণ নেতাদের ব্যক্তিহ্ব জড়িত না থাকত। 

ভবিষ্যতে কেউ যেন বামপন্থী ভূমিকা পালন করার অথবা 
বামপন্থী পার্টি গঠন করার কণা চিন্তাও ন। করে যদিসে কংশ্রেস 
হাই কমাণ্ডের জঘন্য তম আক্রমণের জন্য প্রস্তত ন! হয়| যে বিরোধিতা 

হাই কমাণ্ডের ভবিষ্যং অস্তিহ ও নিরাপন্তার পক্ষে বিপজ্জনক (সেই 

বিরোধি তাকে পিষে মারার জন্য তার! যে কোন কাজ করতে পারে। 

এবং তখন হার “নিয়মানুবতিতা"র শ্লোগান আওড়াবে_ ঠিক যেমন 

'এক্যেগপ বুলির আড়ালে সি. এস. পি কাজ করেছে । 
নিরাপব্তার প্রয়োজনে গা-ঢাক। দেবার একই তাগিদ থেকে ১৯৩৯- 

এর ৯ই জুলাই থেকে কমরেড এম. এন. রায় এবং তার র্যাডিক্যাল 

লীগের যাবতীয় প্রয়াস চলেছিল । 



জেলের চিঠি 
শেষ কাবাবাঁস থেকে নেতাজীর লিখি চিঠিগুলিব মধ্যে নিম্নলিখিত সাতটি চিঠি 

উদ্ধত হচ্ছে। এর মধ্যে চারটি তার দ্বাদ্ী শবৎচন্ত্র বহৃকে এবং বাকি তিনটি 

মুকুন্দলাল সরকার, বরদ। প্রসন্ন পাইন ও স্ার শাদু'ল সিং কবিশেখরকে লিখিত। 

১ 
'সেন্সরকৃত ও ছাড় প্রাপ্ত 

ছম্পাঠ্য, ২৮।১০ __ ছাড়প্রাপ্ত 
ভি. সি. এস. বি. পক্ষে ছুস্পাঠ্য ৩ ০।১০।৪০ 

লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল, আই. 'এম. এস. 
প্রেসিডেন্দি জেল 

কলিকা ত।) 

২৪. ১০. ৪৭ 
পরম পূজনীয় মেজদাদ1, 

মেজদাদা), কিন আগে তোমার দের।ছুনের ঠিকানায় তোমাকে 

আমার বিজয়ার প্রণাম জানিয়েছি । এর মধো নিশ্চয় তুমি সে চিঠি 
পেয়েছ। 

তোমাকে লেখা মৌলানা আবুল কালামের চিঠির কথ] এই 
কদিন ধরে ভাবছি। ওই সঙ্গে ব্বর্গত শ্রীযুক্ত ভি. জে. প্যাটেলের উইল 
নিয়ে মৌলানা আবুল কালাম :ও সর্দার বল্লভভাইয়ের মধ্য ৰে 
পারস্পরিক তারিফ চলেছে সে কথাও মনে হচ্ছে | 

প্রথমটা সম্পর্কে তোমার কী মনে হয়েছে আমি জানি না, তবে 
আমার যা! মনে হয়েছে, তার কদর যাই হোক; তোমাকে জানাচ্ছি। 
বঙ্গীয় আইন পরিষদের পরবর্তাঁ অধিবেশনের যখন দেরি নেই, আমার 
মনে হয় পরিষদ থেকে ইস্তক। দেওয়া তোমার উচিত হবে না । তৰে 

'আুবিধামাফিক সময়ে ইস্তফা দিয়ে তুমি কংগ্রেস হাই কমাগুকে 
চ্যালেঞ্জ করতে পার, তারা নিবাচনের শক্তি পরীক্ষায় তাদের সেরা 



জেলের চিঠি ২২৫ 

লোককে তোমার প্রতিদ্বন্দী হিসেবে যেন দাড় করায়। স্ুবিধামাফিক 
সময় হবে পরের অধিবেশনের শেষ দিন_ অবশ্য দেখতে হবে যাতে 
পরবতী অধিবেশনের আগে অ'রেকব।র নির্বাচনের সময় পাঁওয়। যায়। 
যদি বোঝ তাহলে নুবিধামাফিক সময়ে তোমার পদতা।গ করার কথ! 
অ।গেই জানিয়ে দিতে পার । ূ 

আর সবের তৃুলনাক্ন এটা অবশ্য সামান্য ব্াপ।র। ষে প্রশ্রটা 
সতাই গুরুত্বপূর্ণ তা এই, আমরা কোথায় চলেছি__আমরা বলতে 
কংগ্রেসের কথা বলছি । একে একে লোকেরা--কখনে। কখনো! 
বিশিষ্ট লোকেরণ, যারা দেশের দেবা করেছে, ছুঃখকই্ট সফেছে, ত্যাগ- 
স্বীকার করেছে,__তার! বিরক্ত হয়ে কংগ্রেস ছেড়ে দিচ্ছে । এর ফলে 
বে ক্ষতি হয়েছে অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে হত মিলিয়ে তা পুরণ করা সম্ভব 

হয়নি, নিকট ভবিষ্যতে সেরকম কোন সন্তাবন? আছে বলেও মনে 
হয় না। তাছাড়া, কোন নতুন লোক করগ্রসে যোগ দিচ্ছে আমার 

নদ্রে পড়েনি । 

মহা'য্ম। গান্ধী সম্ভবত বুঝতে পেরেছেন, তার দলের পক্ষে এই 

ভঙনের ফল হবে মগান্ত্িক, এবং সেইজন্যই ধিনা শর্তে সহযোগিতা 

করার যে মনোভাব তার প্রথমে ছিল তা তাগ করে তার বদলে 

বাছাই করা কয়েকজনকে দিয়ে আইন অমাস্থা শুক করে নিজেকে ও 

তার দলের লোকদের মুখ রক্ষ! কগতে চেয়েছেন । কিন্ত তা কি চোখে 

ধুলো দেওয়া নয়? এ সহযোগিতাও নয়, গণনংগ্র/ম'ও নয়। এতে 
কেউই খুশি নয় এবং এর ফলে আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই 
খাকব। তাছাড়া স্বরাজের সঙ্গে এই আন্দেলনের কোন যোগ নেই। 
এতে আমাদের দেশবাসীর একটা অংশকে শুধ, পোকা দেওয়। চলতে 

পারে যারা মরল বিশ্বাসে মনে করে গান্ধিী বখন আছেন তিনি 
কাজের কাজ কিছু একটা করছেন । 

সহযোগিতা বোঝা যায় । যত্ডই অসঙ্গতি থাক রায়পন্থাও বোঝা 
যায় । গণসংগ্রামও বোঝ] যায়। কিন্তু এটা কি? এও নয়, ও-ও নয়, 

কী যে, বোঝা ভার । 

১৫ 



২২৬ কোন পথে ? 

গান্বীবাদের হালফিল পৰে দেখা যাচ্ছে ধর্মের খোলসে ঢাকা! 

ভগ্তামি ( প্যাটেলের উইলের ব্যাপার ), গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ 

এবং রাজনীতির দূবিপাক থেকে উদ্ধারের অদ্ভুত ও ছাঝোধ্য সব নীতি 

নির্দেশ (হায়দ্রাবাদ রাজ্যের প্রজাদের কাছে দেওয়। উপদেশ )। 

এসব সত্যিই পীড়াদায়ক। বাধ্য হয়ে ভাবতে হয় ভারতের রাজনৈতিক 

ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে বড় বিপদ কোন্টা-_ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র, না, গান্ধী- 

বাদী মোভলিতন্্র। যে আদর্শবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বাস্তবের সম্পর্ক 

নেই এবং ধর্মীয় ভাবাবেগে ভরা ফাঁকা বুলি ছাড় বার মধ্যে 

আর কিছু নেই তার কাছ থেকে কখনো স্থৃফল পাওয়। যেতে 

পারে না। 

এই ধোৌকাবাজি কাউকেই ঠকাতে পারবে না__-সরকারকেও না, 

জনসাধারণকেও না কারণ ছনিয়াটাকে আমাদের এদেশী মোড়লর। 

যতটা বোক1 বলে মনে করে তা ততটা শর়। দৃঢ়পংকল্প নিয়ে আমাদের 

কাজ চালিয়ে ষেতে হবে । সেদিন দূরে নেই খখন এই ধরনের গান্ধী 

বাদের খোলস খমে পড়বে । মৌলানার গুমকিকে তুমি সমুচিত 

তাচ্ছিলোর সঙ্গে যে অগ্রান্ত করেছ, এতে আমি খুশি হয়েছি । 

আশ। করি ওখানে তোমাদের সকলের, বিশেষ করে মেজবৌির। 

স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে । তোমরা ফিরছ কবে? তাড়াহুড়ো! করার 

দরুক।র নেই) আগে শরীরট।| সাগিয়ে তোল। ধেখাঁছ খবরের 

কাগজের লোকেরা ওখানেও তোমার কাছে হান। দিয়েছে। 

ফরওয়ার্ড রক-এর লোকেরাও তোমার কাছে জুটেছে পাকি ? ওই সব 

অঞ্চলে সাধারণের মধ্যে আমর! অত্যন্ত জনপ্রিয় । 
কেন্দ্রীয় আইনসভায় দাড়াবার জন্য আমাকে সবাই বিশেব কৰে 

ধরেছে । আমি রাজী হয়েছি । আজ এই পর্যন্ত। 

তোমার স্নেহের 
সুভাষ 



জেলের চিঠি ২২৭ 

পুনশ্চ £ বিজয়ার উপহারের জন্য কিছুদিন আগে মৌলানাকে 
ধন্যবাদ জানিয়ে ওয়ার্ধায় টেলিগ্রাম করেছি। 

নুত্তবষ 

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্থু 

রয়াল হোটেল 

দেরাছন, উত্তর প্রদেশ 

২ 

সেন্দরকৃত ও ছা'প্র।প্ত 

ছুম্পাঠা ৪১১ ছাঁড়প্রাপ্ত 

ডি. সি. এস. বি.-র পক্ষে ছপ্পাঠা 
লেফটেন্যান্ট কর্নেল। আই. এয়. এস. 

স্ুপারিণ্টেণ্ডেন্ট, 

প্রেসিডেন্সি জেল 

কলিকাত।; 

৩০. ১০. ৪০ 

পরম পুজনীয় মেজদাদা, 
আমার বিজয়ার চিঠি এবং তার পরে যে চিঠি [িয়েছি নিশ্চয় 

তুমি পেয়েছ। দেরাছনে গিয়ে তোমার ও মেজবৌদির কোন 

উপকার হল কিনা ভাবছি। আশা করি হয়েছে। 
কেন্দ্রীয় আইনসভায় আমার নিবাচনের কথ! খবরের কাগজে 

নিশ্চয় পড়েছ । আশা করি কংগ্রেস হাই কমাণ্ড এর থেকে প্রয়োজনীয় 

শিক্ষা পেতে দেরি করবে ন1। 

কংগ্রেস রাজনীতি সম্পর্কে যত ভাবছি ততই আমি সুনিশ্চিত 
হচ্ছি, ভবিষ্যতে হাই কমাণ্ডের সঙ্গে লড়াই করতে আমাদের 

আরও সময় ও শক্তি দিতে হবে। ব্বরাজ পাবার পর এইরকম নীচ," 
প্রতিহিংসাপরাক্ণ,,বিবেকবজিত লোকদের হাতে ক্ষমত। এলে দেশের 



২২৮ কোন পথে? 

হাল কী হবে? আমরা এখন এদের সঙ্গে লড়াই ন। করলে; এদের 
ক্ষমতায় আসা আমর] ঠেকাতে পারব না। আরও একটা কারণে 
এদের সঙ্গে এখনই আমাদের লড়াই কর! উচিত। জাতীয় পুনগঠঠনের 
কোন ধারণাই এদেক নেই। স্বাধীন ভারতকে যদি গান্ধীবাদী, 

অহিংস নীতিতে গড়ে তোলার চেষ্টা কর! হয়, তাহলে গান্গীবাদ 

স্বাধীন ভারতকে দয়ে মজাবে। তাহলে যে সব শক্তি ওত পেতে 

রয়েছে, তাদ্রে কাছে ভারত সব সময়ের শিকার হয়ে থাকবে । 

কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের সঙ্গে এখনই লড়াই করার জন্য এবং ' লড়াই 

শেষ অবধি চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমাদের একাগ্র হতে হবে, 

যেখানে এবং যখনই সম্ভব অন্যান্য প্লাজনৈতিক দলের সঙ্গে এই 

উদ্দেশ্যে আমাদের হাত মেলাতে হবে। 

কোলন ও এপেগ্ডিকের ক।ছে পেটের একটা বাধার দরুন গত 

সপ্টাহে আমি তেমন স্থুহ্থ ছিলাম ন।। ব্যথাটা আপাতত একট 
কমেছে । এই চিঠি আমি উডবানধ পার্কের ঠিকানায় পাঠাচ্ছি, কারণ 

আমি জানি শা কবে তে।মর। ফিদ্রে আসবে । প্রণাম জেনে। | 

"তামার স্েহের 

শ্রীধুক্ত শরৎচন্দ্র বস্থু সুভাষ 
কলিকাত। | 

৩ 

পেন্সারকৃত ও ছাড়প্রা 
রশি 

ছুষ্পাঠ্্য ২৬।১১ 
ভি. সি. এস. বি.র পক্ষে প্রেসিডেন্সি জেল 

কলিকাতা 
১৫. ১১, ৪০ 

পরম পৃজনীয় মেজদাদা, | 

আজ বিমান ডাকে অমিয়কে আমি চিঠি লিখছি, তাতে 

অল্প কথায় আমার মামলার বিবরণ এবং তাতে যে অবৈধতা ও 



জেলের চিঠি ২২৯ 

অন্যাযাতা রয়েছে তার উল্লেখ থাকছে । তুমিও তাকে এই বিষয়ে 

বিস্তারিতভাবে একটা চিঠি লিখে বিমান ভাকে পাঠিও। আমি 
চাই অমিয় এই খবর পার্লামেন্টের ভিতরে এবং বাইরে আমার 'ষে 

বন্ধুরা আছেন তাদের কাছে পৌছিয়ে দিক। মিস্ আগাথ। হারিসন, 
কৃষ্ণ মেনন ও আর আর বন্ধুর! ধারা ইগ্ডিয়ান কন্সিলেয়েশন গ্রুপ, 
ইগ্ডিয়া লীগ ইত্যাদিতে আছেন তাদের মারফত সহজেই এ কাজ 

হতে পারে। 

অনেক লোকই এ সম্পর্কে দারুণ আগ্রহী তবে-যদি একবার 

শুধু তাদের কাছে সংবাদ পৌছয় | যেমন ধর, গিঃ থার্টল্, এম. পি.ঃ 
ল্যান্সবেরির জামাই, যিনি কলকাতায় তোমার অতিথি ছিলেন-_ 

অথবা মিঃ গ্রীন্টউড, এম. পি” যিনি এখন কেবিনেটে আছেন এবং 

১৯৩৮- এ লগ্তনে আমাকে সাধারণের তরফ থেকে যে সংবর্ধনা জানানো! 

হুয়, সেই অনুষ্টানে থিনি সভাপতিত্ব করেন--অথবা নিউজ ক্রুনিকৃল্- 
এর মিঃ ভেরনন বার্টলেট, ধার সঙ্গে আমার প্রথম দেখ! হয় ক্রনিক্ল্ 

হাউসে স্যার ওয়াপ্টার লেটন-এর ভোজসভায় এবং পরে কলকাতায় 

চায়ের আসরে--অথবা মিঃ সোরেনসেন এম. পি. ভারত বিষয়ে ধর 
কৌতৃহলের শেষ নেই এবং ধার সঙ্গে লগ্ুনেই আমার পরিচয় হয়| 

আমি জানি না আজকাল বিমান ডাকে লগুনে চিঠি পৌছতে 

কত সময় লাগে। যদি তোমার মনে হয় নিশ্চয় দেরি হাবে তাহলে 

বরঞ্চ কেব্ল্ করে দিও । 

আমি অমিয়কে বলে দিচ্ছি আমার দ্র-তিনজন বন্ধুর কাছে 

আমার চিঠিটা পৌছিয়ে দেওয়! ছাড়া তাকে আর কিছু করতে হবে 
না। অমিয়র এই ব্যাপার নিগ্সে আর বিব্রত থাকার দরকার নেই । 

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্মু তোমার স্নেহের 
১ উডবার্ন পার্ক ন্্ভাহ 

কলিকাত। 



টু? কোন পথে? 

8 
সেন্সরকৃত ও ছাড়প্রাপ্ত 

হস্পাঠ্য ২০।১১ ছাড়প্রাণ্ড 
ভি. সি. এস. বি.-র পক্ষে হষ্পাঠা 

প্রেসিডেন্সি জেল 

জরুরী কলিকাতা! 
ৃ ১৭, ১১. ৪০ 

পরম পুজনীয় মেজদাদা, 

আমার সিনিয়র আতভোকেট ছুজনই অন্থুস্থ হয়ে পড়েছেন । 

আমি বরোদাবাবু ও সম্ভোষবাবুর কথ! বলছি। আশা করি ওরা 
শীঘই সুস্থ হয়ে উঠবেন। আলিপুরে আমার মামলার তারিখ 
এ মাসের ২৩ তারিখে, সেই মামলায় বরোদাবাবু আছেন | ১৩ 
তারিখের মধো বরোদাবাবু যদি সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়ে ওঠেন, ওই 
দিনের অন্য কোন ব্যবস্থা কারো। 

আশা করি এর মধ্যে ভূমি আমার ২৪1১০ ও ৩১1১০ তারিখের 

চিঠি পেয়েছ। ওয়ার্ধা প্রহসনের দ্বিতীয় দৃশ্য এখন শুরু হয়েছে 
গত ২1৩ দিন থেকে কোমরে সায়টিকার মত একটা ব্যথা বোধ 

করছি। সহজে চলাফেরা! করতে পারছি না, তবে এখনও পর্যস্ত 

ভাবনার কোন কারণ নেই । আশ করি তোমরা! সবাই ভাল আছ। 
মা কেমন আছেন ? 

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বস্তু তোমার সেহের 
১॥ উডবার্ন পার্ক স্থভাষ 

কলিকাতা । 



জেলের চিঠি ২৩১ 

৫ 

সেম্সরকৃত ও ছাড়প্রাণ্ড 

তষ্পাঠ্য ছাডপ্রাপ্ধ 
ডি. সি এস. বি. পক্ষে  সুপাঁরিন্টেণ্ডে্ট, প্রেসিডেন্সি জেল 

লেফটেন্যান্ট কর্নেল; আই. এম. এস. 

প্রেসিডেন্সি জেল 
১১, ১৬. ৪০ 

সম্পূর্ণ বাক্তিগত 

প্রিয় মুকুন্দবাবু, 

গত পরশু আপনার ১১ই নভেম্বর তারিখের চিঠি পেষে খুশি 
হয়েছি । আশ! করি এখন ভাল আছেন । 

জেলে আমার সঙ্গে আপনি যখন দেখা করতে এসেছিলেন, তখন 

আমি ভালই বোধ করছিলাম । তার পরে আমার সায়টিকা বা ওই 
ধরনের একটা কিছু হয়েছে । এখন পর্যন্ত অল্পের উপরেই আছে-_ 

যাতে না বাড়ে সেইজন্য যথাসাধা চেষ্টা করছি । আগেও এর জন্য 

কয়েকবার আমাকে বেশ ভুগতে হয়েছে । সে কথা আমার মনে 

আছে, আবার সেই ভোগাস্তি ভোগবার ইচ্ছ৷ আমার নেই। 
আমার যখন স্বাধীনভাবে কিছু করার উপায় নেই; তখন বাইরের 

বন্ধুদের জন্য কি করে আপনার কাছে বাণী পাঠাব ? 
সর্দার শার্দূল সিং-এর চিঠি আমি পেয়েছি, আশা করি তিনিও 

আমার চিঠি পেয়েছেন । গান্ধীজির কাছে টেলিগ্রামে তিনি যদি 

আমার কথা উল্লেখ না করতেন তাহলে আমি আরও বেশি খুশি 

হতাম। নিজে সম্পূর্ণ বুঝিয়ে না বললে ভুল বোঝার সম্ভাবনা থেকে 

যায়। জেলে থাকাকালে তা কর! খুবই মুশকিল ।, 
অনেক দ্িধা-সংকোচের পর আপনাকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছি। যা 

বলছি, তা মম্পূর্ণ আপনার জন্য, গোপনীয় এবং অপরের জ্ঞাতক 

নয়। আমি মুক্ত থাকলে সাধারণ নির্দেশ দিতে পারতাম, কিন্ত 



২৩৬ কোন পথে? 

এখানে থেকে তা করতে পারি না । তাহলে ভূল বোঝাবুঝি হতে 
পারে । আমর! ওয়ার্ধার আদেশে চলি না । অতএব গান্ধিজী যাই 
ককন না কেন, আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেকে ধর! দেবার কোন 
বাধাবাধকতা। আপনার নেই । যেমন চলছেন তেমনই চালিয়ে যান | 

অতীতে আমরাই থেটেছি, আমরাই কষ্ট সয়েছি এবং অপরে তার 
স্ুফন .ভাগ করেছে। কিন্ত কতদিন তা চলবে? আজ এই পর্যন্ত । 

আমার আন্তরিক শ্ুভেচ্ছ। জানবেন । 

শ্রীযুক্ত মুকন্দলাল সরকার আপনাদের 
০৭ কূলেজ স্ট্রাট | সুভাষচন্দ্র বন্থু 
কলকাতা । 

৮৪71৭ কপ্রেসমেতা এ খা হনানা আংগনজীবি ননদ পসন্নর প1ঠনকে লিখ শহ চিঠিটি 

৪০17৭ সা তশিতছিল। শক ৰং] 

প্রেদিডেন্সি জেল 

২৯. ১০. ৪৯ 

প্রিয় বরদাবাবু, 
আজ সকালে খবরের কাগজ দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে 

গেল ্বর্গত বাৰু সর্ষকুমার সোম-এর কথ| | তিনি শুধু আমার মত 

দেশবন্ধুর একদ্দন শিষ্যই ছিলেন না, তিনি আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুও 
ছিলেন । তার মৈমনসিংহের বাড়িতে কতবার যে তার সাদর আতিথ্য 
গ্রহণ করেছি কখনই আমি তা ভুলতে পারব না। শ্ষবোর যখন 
আমি মৈমননিংহ যাই তিনি সপরিবারে শহরের বাইরে ছিলেন, তবু 
খালি বাড়িতেও আমি সমান আতিথ্য লাভ করি। সূর্ধবাবুর অকাল- 
মৃত্যুতে যে শূন্যতা হ্থষ্ঠ হল তার এলাকায় সে শূন্যতা অপুরনীয় থেকে 
যাবে। 

অন্য প্রসঙ্গে আসার আগে, আপনাকে শ্রীযুক্ত মজুমদার, শ্রীযুক্ত 



জেলের চিঠি ২৩৩ 

নিয়োগি ও শ্রীধুক্ত গুহ নির্বাচনে তাদের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে থে 
ওদার্যষের পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য আমর তরফ থেকে তাদের 
ধন্তবাদ জানাবেন। আজ সকালের কাগজে শ্রীযুক্ত গুহ যে চিঠিটি 
প্রকাশ করেছেন তার জন্যে বিশেষ করে শ্রীযুক্ত গুহকে ধন্যবাদ 

জানাবেন । আস্তরিকতায় ভরা! বিবৃতিটিতে হৃদয়ের যে গুঁদার্য পরিস্ফুট 

হয়ে উঠেছে তা আমি গভীরভাবে উপলদ্ধি করছি। আপনি তাকে 
এই কথা বলতে পারেন, কখনই আমার ক্ষেত্রে তিনি এই ওদার্ষের 
অভাব দেখতে পাবেন না। 

বন্দীদশায় থাকার দরুন কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনে আমি 

প্রতিদ্বন্বিত করব কিন! সে সম্পর্কে ' আমার বন্ধ ও সহকমরদের সঙ্গে 

পরামর্শ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি | তাই 'এই আকন্মিক সিদ্ধান্তে 

মনেকেই যদি অবাক হয়ে থাকেন আমি আশ্চর্ষ হব না । জেলথান! 

থেকে লেখ। চিঠিতে আমার পক্ষে বল৷ সম্ভব নয় কোন কোন বিষয় 
বিবেচনা করে আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বে আমি স্থির নিশ্চিত, 

রাঞ্নৈতিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিমীত্রই স্বাভাবিক বোধ থেকে বুঝতে 

পারবেন কি কারণে আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং বুঝে মনে প্রাণে 

আমাকে অনুমোদন করবেন । এই চিঠিতে আমার বিবেচনার ছু- 

একটি বিষয়ের কথা শুধু বলছি। মামলান্ুত্রে পরের বার আপনার 

গন্জে যখন সাক্ষাৎ হৰে তখন এই কথ। আপনাকে জানাতে পারতাম, 

কিন্ত তা আমার দিক থেকে সঙ্গত বা সমুচিত হত না| এইসব ভেবে 

এই চিঠি লিখছি । 
আমার নির্বাচনের অন্যতম ফল হবে এই যে, মৌলানা! আজাদ 

এবং আর আর. ধাদের তিনি প্রতিনিধিত্ব করছেন এই থেকে 

ভাদের চোখ খুলে যাবে। বি. পি. সি. সির উপর আক্রমণ 

চালাতে গিয়ে একেবারে নাজেহাল হওয়ায় এবং নিজের অবস্থার 

পরিণতি হাম্তকর পর্যায়ে পৌছিয়েছে দেখে মৌলানা ভেবেছেন 
'আমাদের অনুপস্থিতির স্থযোগ নিয়ে আইন পরিষদীয় ভ্রন্টে আক্রুম্জ 
চালাবেন, যাতে সাধারণের চোখে আমাদের মাথা নিচু হয়ে বায়। 



২৩৪ ূ কোন পথে? 

তার আরও একবার ভূল ভাঙতে বাকি আছে। তার একেবারে 
সাম্প্রতিক আন্রমণ-_-আমি এবার নাম দিয়েছি বিজয়ার উপহার-_ 

ইতিমধ্যেই দেশের পাঁচজনের কাছে আমাদের শক্তি ও প্রতিপত্তি 
বাড়িয়ে দিয়েছে, এবং যার! মুখে সত ও অহিংসার কথা বলে অথচ 
কার্ধক্ষেত্রে মিথ্যাচারী, হিংসা দ্বেষ সবস্ব তাদের স্বার্থস্বরূপ আরও 

বেশি প্রকট করে তুলেছে । এই প্রসঙ্গে কলকাতার প্রান্তণ মেয়র 

এবং বঙ্গীয় কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পাটির ডেপুটি লিভার শ্রীযুক্ত সম্তোষ 
বস্থুর অকাট্য যুক্তিপূর্ণ চিঠিখানি বারে বারে দেশের সবার পড়া 

উচিত। মৌলানা সম্পর্কে আমার তিক্ত অভিজ্ঞতার বিষয়ে আপাতত 
আমি কিছু বলব না। অন্য সময়ের জন্তে তা তোল রইল । বিস্ত 

দেশে মৌলানার পিছনে কে আছে তা জানতে চাওয়াটা অপ্রাসঙ্গিক 

নয় । জননেতা বলে পরিচয় দেবার যোগ্যতা ধাদের আছে তার! 

প্রতোকেই তাদের সঙ্গে কিছু অনুগামী কংগ্রেসে নিয়ে আসেন । 

মৌলানা! কাদের তার অনুগামী বলে দাবি করতে পারেন ভেবে 
পাই না। 

মৌলানা এবং কংগ্রেস হাই কমাগ্ডের সঙ্গে আমাদের যা সম্পর্ক 
তাই নিয়ে এ যাবৎ ছন্দে অবতীর্ণ হতে আমরা চাইনি, এবং এই 

নীতিই আমরা অনুসরণ করে চলৰ । কিন্তু আত্মপ্পক্ষার জন্তে যা কর্তবা 

ত। আমাদের করতেই হবে । অতএব প্রত্যেকটি আঘাতের বদলে 

কঠিন প্রত্যাঘাত সইতে হবে-_মৌলান! যেন তা খেয়ালে রাখেন। 
এবং সেই প্রত্যাঘথাত আসবে সার! দেশ থেকে) যেখানে আমাদের 
বন্ধু ও সমর্থকরা আছে সবার কাছ থেকে । হাই কমাণ্ডের সঙ্গে লড়াই 
যদি দীর্ঘ ও তীব্র হয় আমরা তার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি। দেশে 
আমাদের স্থান কোথায় আমরা তা জানি। এর উপরে আমাদের 

পক্ষে আছে যুবশক্তি এবং সেইসঙ্গে অসীম ধৈর্য ও নিগ্রহ সহা করার 
সামর্থ্য | সুতরাং সাফল্য সম্পর্কে আমর নিঃসন্দিপ্ধ | বর্তমানে বৃহত্তর 

সদন্তা নিয়ে আমাদের ব্যস্ত থাকতে হতে পারে, কিন্তু তাই বলে 
মৌলানা! যেন না ভাবেন যেহেতু আমরা এই নিয়ে ব্যস্ত আছি 



জেলের চিঠি ২৩৫ 

অতএব হাইকমাণ্ডের যথেচ্ছাচার থেকে নিজেদের ঘর সামলাতে 
অপারগ হব। 

আমার নিবাচন থেকে আরও বোঝা যাবে যে, কেন্দ্রীয় আইন- 
সভাকে. পরিহার করার নীতির আমি ঘোরতর বিরোধী | সম্ভবত 
সাধারণ কর্তব্যবোধে কংগ্রেস পার্টির অমানবিক এই অবহেলার 
দরুন বর্তমান আকারে ভারত রক্ষা! আইন প্রচলন করা সম্ভবপর 

হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় আইনসভায় জনগণের কণম্বর প্রায় অশ্রুতই 
রয়ে গেছে! বলা বাহুল্য কংগ্রেস হাইকমাগ্ডের আত্মঘাতী এই নীতি 
আমি অন্তত অন্ুনরণ করব না । 

মোট কথা, আন্ৃষঙ্গিক অন্যান্ত বিষয়ের সঙ্গে আমার নিবাচন 

সঙ্কেতবহ একটা নির্দেশ বলে গণ্য হবে। সেই নির্দেশ এই যে; 

দেশের প্রত্যেক প্রান্তে প্রতিটি ফন্টে মৌলানা ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের 

ভুমকির জবাব দিতে আমরা পুরোপুরি প্রস্তত। আমর! দাবি 

করি, ভারতের জনমতের যথার্থ প্রতিনিধি আমরাই এবং যে সব 

কংগ্রেসীদের পদস্মলন শুক হয়েছে, আমরা দাবি করিঃ আমরা 

তাদের চেয়ে সাচ্চা কংগ্রেসসেবী | এই দাবি যে সম্পূর্ণ স্যায়নঙ্ষত, 

এর সপক্ষে আরও প্রমাণ যদি আবশ্যক হয় আমরা আমাদের 

অচপণে ত৷ প্রমাণ করব । 

আস্তপ্িক শ্রদ্ধাসহ 

ভবদীয় 

সুভাষচন্দ্র বন 



২৩৬ কোন পথে? 

| ফবওয়ার্ড ব্রক-এর ভাইস প্রেসিডেপ্ট এবং পরবর্তাকালে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট 
এদার শাদূল সিং কবিশেবকে লেখা এই চিঠিটি এতদিন অপ্রকাশিত ছিল. 
শ. ক. ব.]। 

ব্যক্তিগত-প্রকাশের জন্ত নয় প্রেসিডেন্সি জেল কলিকাতা 

৪. ১১. ৪০ 

প্রিয় সর্দারজি, 
আজ সকালে আপনার কাছে নিয়লিখিত টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি, 

আশা করি যথাসময়ে আপনার কাছে ত। পৌছবে £ 
“সর্দার শার্দল সিং কবিশের 

লাহোর 

প্রসঙ্গ _আজকের সংবাদপত্রের রিপোর্ট । আশা করি 

মহাত্স! গান্ধীর অনশনে আপনি ঘোরতর অসম্মতি জানাবেন । 

পত্র যাচ্ছে । 

নৃভাষ বোস” 

আজকের সংবাদপত্রে খবর বেরিয়েছে মহাত্মা গান্ধী অনশন 

'করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং সরকারকে সেই মর্মে জানিয়ে দিয়েছেন । 

এর আগে, গান্ধিজী আবার অনশন করতে পারেন এরকম সম্ভাৰনার 

আভাস সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল । অতএব এখনকার পরি- 

ণতিতে কেউই তেমন অবাক হবে না| 

এই বিষয়ে আমার মতামত কী আপনাকে তা জানাবার জন্তে 

আমি এই চিঠি লিখছি! আপনি যদি আমার সঙ্গে একমত হন-_ 

আমার নিশ্চিত বিশ্বাসত আপনি, ত। হবেন- আপনি গান্ধীবাদীদের 

মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া হবে সে সম্পর্কে কোনরকম দ্বিধা ও সংকোচবোধ 

না করে অবস্থানুযায়ী 'যা করণীয় বিবেচনা করবেন, তাই করতে 

পারেন | 

রাজকোট অনশনের পরেকার বিপর্ষয় দেখে আমার মনে হয়ো ছল 



জেলের চিঠি ২৩৭ 

গান্ধীমার্কা অনশন পর্য এই সঙ্গেই শেষ হয়ে গেল। বোঝা যাচ্ছে 
ভুল ভেবেছিলাম ৷ পর্বতপ্রমাণ ভুলভ্রান্তি করার পরেও মহাত্মাজী 
শুধরাবেন ন।। উদ্দেশ্ট যদি নৈতিক চাপ ন! হয় এই অনশন তাহলে 
কিসের জন্য এবং অহিংসার খষিকে কেনই বা এই উপায় গ্রহণ করতে 
হল? অনশনের কারণকে তিনি অন্তরের' আলোকে দর্শন করতে 

পারেন, কিন্ত তাই বলে হিংসার চরিত্রে কোন হেরফের হয় না। 
নৈতিক চাপ বা হিংসা তার ফলে অহিংসায় রূপান্তরিত হয় না। 

আমাদের মত সম্পূর্ণ আলাদ।। আমাদের অহিংসার সঙ্গে দর্শনের বা 
আধ্যাত্মিকতার যোগ নেই অতএব অনশন বা প্রায়োপবেশনের 
প্রয়োজনকে আমর! অস্বীকার করি না। প্রকৃতপক্ষে, আমি নিজেই 
আগে অনশন ধর্মঘট করেছি এবং বাধ্য হলে আবার তা করতে পারি। 

যতীন দাস যখন অনশন ধর্মঘট করে জীবনোতসর্গ করলেন মহা স্বার 

কাছ থেকে তার উদ্দেষ্তযে একটিও সন্ধদয় উক্তি শোনা গেল না । 
প্রকৃতপক্ষে তিনি এক বন্ধুকে লিখে জানান, তিনি যদি মুখ খুলতেন 
তাহলে তাকে অগ্সীতিকর কিছু বলতে হত। কিন্তু মহাত্মা! গার্থী নিজের 
খুশিমত যখন ইচ্ছ। অনশন ধর্মঘট করতে পারেন এবং আমাদের বিশ্বাস 

করতে হবে) এই উপায়ে তিনি যখন নৈতিক চাপ দেন, তখন তা 
অহিংদার তুরীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। আমাদের বিশ্বানপ্রবণতার 

নিশ্চয় একট। সীম। আছে । এমনকি এককালে যারা সম্পূর্ণ অন্ধ ছিল 
তাদেরও চোখ খুলতে আরম্ভ হয়েছে। 

মহাত্বার এই অনশন ধর্মঘট সম্পর্কে আমার প্রধান আপত্তি এই যে; 

সবেসর্বা কর্তৃত্ব গ্রহণ করে কংগ্রেসকে ক্রিবহ্ে পরিণত করার পর মহাত্মা 

অনশনকে গণআন্দোলনের বিকল্প [হিসেবে ব্যবহার করছেন । আইন 
অমান্তের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক রাজনৈতিক পদ্ধতির পরিপুরক হিসেবে 

ব্যক্তিগত বা জাতিগত সম্মান ও স্ায়বিচার অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে এই 
অস্ত্রের ব্যবহারে বাক্তিগতভাবে আমার আপান্তি থাকত না, কিন্ত 
সেক্ষেত্রে গণআন্দোলনের বদলে অনশনের কথা উঠত ন1। রাজকোটেব্র 

ক্ষেত্রে যেমন দেখেছি এই ক্ষেত্রেও তেমনি দেখতে পাচ্ছি, গণ- 



২৩৮ কোন পথে ? 

আন্দোলনকে যখন ্বেচ্ছায় হত্যা কর! হয় তখনই অনশন করান 
দরকার হচ্ছে। এইরকম অনখনের ফলে জনসাধারণ যে আদর্শ 

বা আন্দোলনের সঞ্গে একান্তভাবে যুক্ত থাকে, তা থেকে তাদের 

প্রতোকের দৃষ্টি অপন্ত হয়ে অনশনকা রী ব্যক্তির উপর নিবদ্ধ হয়! 
আসল প্ররশ্নটাকে এইভাবে পাশ কাটিয়ে ' গেলে দশের স্বার্থ রক্ষা হয় 
বলে মনে হয় না, যদিও এর ফলে ব্যক্তিবিশেষের জনপ্রিয়ত1 অথবা 
তার জন্তে দরদও কিছু বৃদ্ধি পেতে পারে। পরিস্থিতি অন্যরকম হত 
যদি অপরিহার্য অবস্থাননিবেশের চাপে গণআন্দোলনের ধারায় 

স্বাভাবিকভাবে অনশনের প্রয়োজন দেখা দিত। 

একবার ভেবে দেখা যাক আজ পর্স্ত মহাত্মাজী অনশন করে কী 

লাভ করেছেন । নিঃসন্দেহে, ছঃখভোগের মধ্যেই নৈতিক একট। মূল্য 
আছে-_কিন্ত তা বাদ দিলে, তার একাধিক অনশনের ফলে তেমন 

কিছুই লাভ হয়নি যাকে বাস্তব অবস্থার সুরাহা বলা যেতে পারে। 
পুগী! অনশন তপশিলী শ্রেশী-দর জন্য কিছু অধিকার এনে দিয়েছিল 

বটে কিন্তু মোটামুটিভ।বে সাম্প্রদ্ায়ক বন্টনকে পরোক্ষ ভাবে তিনি 
মেনে শিয়েছিলেন বলে এবং তপ।শলী শ্রেনী সম্পর্কে পৃথক নিবাচক- 

মণ্ডলা অংশত স্বীকার করে নেবার ফলে সেই অধিকারও প্রায় লোপ 

পেয়েছিল । অতএব অনশন মারফৎ তিনি তেমন কিছুই অর্জন করতে 

পারেন নি। তা সন্ত্বেও যতাদন পর্যন্ত অনশন গণআন্বোলনের 

পরিবর্তে ব্যবহৃত ন। হয়ে তার সহায় হয়ে ছিল ততদিন তার বিরো- 
ধিতার প্রয়োজন দেখ! দেয়নি । এখন গণআন্দেলনের সবনাশ সাধন 

করে তাকে হত্যা! করে তার জায়গায় বিকল্পরূপে অনশনকে ব্যবহার 

কর। হচ্ছে। অএতব, আমরা যারা গণআন্দোলনে বিশ্বাসী) এতে 

আমাদের নৈতিক সমর্থন থকতে পারে না। বন্ধ আমাদের কর্তব্য 

হওয়া উচিত সুস্পষ্টভাবে এই অনশনের শিন্দা করা; তাতে যদি 

গাঞ্ধীবার্দীরা আমাদের গালমন্দ দেয় ব! ভূল বোঝে তবুও আমাদের 
তা করতে হবে| 

প্রকাশ্যে এই বিষয়ে আমার পক্ষে কিছু বলা সমুচিত হবে না, যদিও 



জেলের চিঠি ২৩৯ 

আমাকে তা বলবার অনুমতি দেওয়া হয়, যেহেতু আমি এখন স্বাধীন 

নই | তাছাড়া এই প্রসঙ্গে আমার নাম জড়ানে। হোক, আমি চাই না। 

কিন্ত আমার অনুপস্থিতিতে নিখিল ভারত ফরওয়ার্ড বকের প্রেসিডেন্ট 

হিসেবে আপনার এ সম্পর্কে গুরুতর দায়িত্ব রয়ে গেছে এবং জন- 
সাধারণ স্বভাবত আপনান্ল কাছ থেকে নির্দেশ আশা! করবে। 
আপনাকে আমার এই চিঠি লেখার আরও একটি উদ্দেশ্য, আপনাকে 
আশ্বাস দেওয়া, এই বিষয়ে আমি মুক্ত থাকলে আমি যা! করতাম 
আপনি বদি তাই করেন আপনি আমার পুর্ণ সমর্থন পাবেন । 

আস্তরিক শ্রদ্ধাসহ 
জাতৃপ্রতিম 

সুভাষ চন্দ্র বনু 

পুনশ্চ ২ আরও একটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
মহাত্মা! গান্ধী প্রায়ই বলেন ব্রিটিশ সরকারকে তিনি বিব্রত 

করতে চান না। এই অনশন কি সেই সরকারকে বিব্রত 

করবে না। এবং সরকারের থেকে জনসাধারণকে কি তা আরও 

বেশি বিব্রত করবে না; যেহেতু অনশনের সময় তিনি কারাবাঁসে 

থাকছেন না? 

সর্দার শার্ুল সিং কবিশের আন্তরিক শ্রদ্ধাসহ 
চেশ্বারলেন রোড, লাহোর। স্ব. চ. ব. 



আগার রাজনৈতিক প্রতীতি এবং সরকারকে 
লেখ অন্যান্য চিঠিপত্র 

আমাব রাজনৈতিক প্রতীতি এবং জেল থেকে লেখ! সবকাঁরের কাছে 

চিঠিপত্র, অক্টোবর_ডিসেম্বর, ১৯৪০ | 

বাংল! মরকারের 

মাননীয় স্বরাষ্ট্র 
সমীপে__ 

স্থপারিণ্টেণ্ডেন্ট, প্রেমিডেন্নি জেল মারক ত। 

মহাশয়, 

ভারতরক্ষ। শিয়মাবলীর এক ধারাবলে আমি প্রায় চার মাস 

জেলে আটক রয়েছি । এর জন্য আদালতের বিচার আবশ্যক | এ 

ছাড়াও গত দ্ব'মাস হল আমি বিচ।রাধীন বন্দী । উল্লিখিত [নয়মাবলীর 

এক ধার। অনুসারে বিনা বিচারে আটক এবং ওই নিয়মাবলীর অপর 

এক ধার। অনুসারে [ আদালতে ] অভিযুক্ত__-প্রশামনিক হুকুমের ও 

বিচারিক পদ্ধতির এ এমন এক সংমিশ্রণ যা শুধু অভূতপুর্বই নয়; 
স্পষ্টত বেআইনী ও অন্যায় | 

২। উপরন্ধ। বিচারক ম্যাজিস্টেউদের কাছে যখন জামিনের 
'আবেদন কর! হয়, পাবলিক প্রমিকিউটারর। সম্ভবত স্থ।শীয় সরকারের 

নির্দেশক্রমে তার বিরোধিতা করেন | ফলে আবেদন অগ্রান্ হয়। 

খিচারসংক্রাস্ত কার্যধারায় সরকারের অহেতুক হস্তক্ষেপের এটি একটি 
দৃষ্টান্ত । এই হস্তক্ষেপ আরও আপত্তিকর এই কারণে যে। ভারতরক্ষা 
নিয়ম।বলীর অধীনে মামলাগুলি সম্পর্কে ভারত সরকার যে নির্দেশ 

দিয়েছে স্থানীয় সরকার সেই সকল নির্দেশ পালন করছে না । 
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৩। আমি যখন আদালতে অভিথুক্ত তখন এই প্রকারে আমাকে 
জোর করে জেলখানায় আটক কনে রাখ। অসঙ্গত, অন্যায় ও ৰে- 

আইনী । একবার যখন আমাকে ভার তরক্ষা নয়মাবল। লজ্যন করার 
অভিযোগে আদালতে হাজির করা হয়েছে, ৬খন আইনকে নিজন্ব 
ধারায় চলতে £দওয়াই উচিত । ওই একই ভ|রতরক্ষা নিরমাবলীতে 
আনার আমাকে বিন! বিচারে কি করে বন্দী করে রাখা ধেতে 

পারে? 

৪1 এই সব ঘটন! “জনরপ্রয়” মন্ত্রিমগুলীর আমলে ঘটে চলেছে 

বলে বিস্ময় ও বেদনা বোধ করছি। যে সকল নাগরিক ইসলাম ধর্মে 

বিশ্বাসী বিশেষ করে যদি তার! মুসলিম লীশের সদস্ত হন-_উাদের 

ক্ষেত্রে এই মন্ত্রিগুলী কি ব্কম আচরণ করছে আমি লক্ষ্য করে 

চলেছি। সরকারের কাছে এই প্রসঙ্গে অসংধ্য দৃষ্টীন্তের উল্লেখ করার 
প্রয়োজন নেই । শেষ দৃষ্টান্ত ঢাকা ছ্েলার মুড়াপাড়ার মৌলবীকে 
আকৃল্মাৎ মুক্তিদান। এই প্রকার প্রতিটি ঘটনা আমি খেয়ালে 

রাখছি । 
৫ | এই সব এবং অন্যান্য অসংখ্য বিঝয় বিবেচণা করে সরকা ক্স 

উচিত আমাক অবিলম্বে মুক্তিদান কর1। কেন্দ্রীয় আইনসভায় অ।মি 
নিবাচিত হয়েছি, ৫ই নভেম্বর থেকে তার অপিবেশন আরম্ত হচ্ছে । 

এই দিক থেকেও অধিবেশনে যাতে যোগদান করতে পারি আমাকে 

তার অনুমতি দেওয়া 'প্রয়োজন-__অবশ্য যোগদান কর। শির্ভর কনে 

আমার স্বাস্থ্যের অবস্থার উপর | বম। সরকার ঘি একজন দণ্ডিত 

বন্দীকে আইনসভার অধিবেশনে যোগদানের অনুমতি দিতে পাকে 

বাংলার “জনপ্ররয়" মন্ত্রিগুলী এমন একজনকে কি সেই সুযোগ দিতে 

পারে ন। যে দণ্ডিত বন্দী নয়? 
৬। পরিশেষে যা বলছি তা কম গুকত্বপুর্ণ নয় । আমার বর্তম।ন 

স্বান্থ্ের অবস্থায় আমাকে একভাবে আটক 'রেখে সরকার যে 

নীতির পরিচয় দিচ্ছে তা প্রতিহিংসামূলক ছাড়া কিছু নয়। কেন্ত 

এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছে ত1 অ!মার কাছে সম্পুর্ণ ছর্বেধ্য। 
৯১, 
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এই চিঠির গুরুহ অত্যধিক। আমার প্রার্থনা এই) যে বিবেচন। 

চিঠির প্রাপ্য তা ঘেন দেওয়। হয়। 

প্রেসিডেন্সি জেল আপনার বিশ্বস্ত 
৩০১০1৪০ সুভাষচন্দ্র বন্থ 

২ 
সৃপারিন্টেপ্ডেপ্ 
প্রে'সডন্সি জেল 

সমীপে 

মহাশয়, 
ফ্রেলে আমাকে একটানা আটক রাখার বিষয়ে আজ আমি 

মাননীয় ম্বরাষ্ট মন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি । সরকার যদি আটক আদেশ 
প্রত্যাহাপ করতে অবীকার করেন তাহনে আমার দিক খেকে তাপ 

পরিশীমে ব। দাঢাবে। ওই চিঠির সঙ্গেই সরকারকে তা জানাতে চাই। 
সেইজন্য আপনাকে এই চিঠি লিখছি এবং এইসঞ্চে অনুরোধ করছি 

যে, ম!পনি যতখানি সম্ভব গোপনীয়ত। রক্ষা করে এর বিষয়বস্তু 

সরকারের গোচরে আনবেন। বন্ধ খামে এটি আপনার আপিসে 

পাঠাচ্ছি যাতে আর কেউ দেখতে ন। পায়। 'এই চিঠি ভয় দেখাবার 

হস নয় এবং আমি আশ। করি এই চিঠি সেইন্ভাবে দেখ! হবে না । 
ঘটনার পরিণতিতে শীঘ্রই এমন অবস্থা দেখ। দিতে পারে যা থেকে 
সরে মাসা আমার পক্ষে 'অসাধ্য। সেইগুলি খেলধুলি জানানোই 

এই চিঠির উদ্দেশ্য | 
মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে লেখা চিঠিতে যে সব বিবেচনার 

কথ! বৃূসা বা প্রকারান্তরে বোঝানে! হয়েছে সরকারের মতিগতির 

তাতে পরবর্ভন হবে, এরকম আমি আশা করি না। সেইজন্য কী কার্ধ- 

ধা আগার গ্রথণ করা উচিত গত হ'গাস ধরে অমি তাই ভাবছি | 

(যে কাঙ্গ অন্যায় তার বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা এবং 

এই প্রতিবাদের প্রমাণ হিসেবে স্বেচ্ছায় অনশন করা ছাড়া আমার 
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সার গত্যন্তর নেই । “জনপ্রিয়” মন্ত্রিমগুলীর উপর এই অনশন কোন 
প্রভাৰ বিস্তার করবে না, যেহেতু আমি ঢাকার মুড়াপাড়।র মৌলবীও 
নই, কিংব। মুসলমান ধর্মাবলম্বীও নই | অতএব আমার ক্ষেত্রে এই 
মনশন হবে আমরণ অনশন । আমি জানি সরকার তাতেও বিচলিত 

ছবেন না এবং এ বিষয়ে আমার কোন মোহ্ও নেই । “জনপ্রিয়” 
মান্্মগ্ডলী আমল।তান্ত্রিক সরকারের মত সরকারী মর্যাদার প্রশ্ন 
হুলে চিরাচরিত যুক্তি দেখাবেন যে অনশনের হুমকি দিয়ে সরকারকে 
বাধ্য কনা যায় না। আমি যখন ইংলপ্ডে তখন কর্কের *লঙ মেয়র, 
টরেন্স ম্যাকস্থুইনি অনুরূপ কারণে অনশন করছিলেন । সারা দেশ 
তাতে বিচলিত হয়েছিল- _পাামেণ্টের সব রাজনৈতিক দল এমন 
কিরাজ! স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে অতিসভূত হয়ে পড়েন, কিন্ত লয়েড জ্জ- 
এপ্প সরকার অটল । ফলে রাজাকে প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে হল যে, 

কফেবিনেটের মনোভাবের দক্ন তিনি রাজকায় বিশেষ ক্ষমত। প্রয়োগ 

করতে পারছেন না । মাধারণ কাণ্ুজ্ঞাশ ও ধুক্তর |[নরাবেগ চোখে 

আমি যে সমগ্ত পরিস্থিতি! পরীক্ষ। করে দেখেছি এবং হালকা মণে 
বে ভাবছি না, আপনাকে ও সরকারকে এইটুকু শুধ বোঝাবার জগ্য 

'আমি এত সব কথা বললাম | 

অতএব, আমার অনশনের থেকে প্রত্যক্ষ কোন ফল ফলবে যদিও 

এমন কোন প্রত্য।শা আমার নেই, আমার তবু এইটুকু তপ্ত থাকবে 
যে সরকারের অন্যায্য বাবস্থার বিক্দ্ধে আমি নৈতিক প্রতিবাদ 

জানিয়েছি। ইংরেজরা! এবং ব্রিটিশ সরকার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের 

পবিত্র নীতিকে পৌোষকতা করার কথ। বলে থাকে কিন্ত যে নীতি 

তারা নিজেরা অনুসরণ করে চলেছে, তা তাদের কথার বিপরীত । 

নাৎসিবাদকে ধ্বংস করার জন্ত তারা আমাদের সাহাধ্য চায়ঃ কিন্ত চরম 

নাৎসিবাদকে তারা নিজের! প্রশ্রয় দিচ্ছে । এই ছুভাগ। দেশে তাদের 

নীতির পিছনে, সেইসঙ্গে নিজেদের “জনপ্রিয়” বলে থাকেন অথচ 

কার্ধত কোন মুসলমানের প্রশ্ন জড়িত থাকলেই টলানো। যায় এমন 
এক প্রাদেশিক সরকারের কর্মনীতির আড়ালে, যে ভগ্ডামি রয়েছে 
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তার স্বরূপ মেলে ধরতে আমার প্রতিবাদ সাহায্য করবে । প্রনঙ্গত) 

আমার আরও তৃপ্তির কারণ এই হবে যে, আমার অনশন এবং তার 

পরিণামের প্রতিক্রিয়া ভারতের বাইরেও দেখ দেবে, কারণ এদেশের 

সীমান্তের বাইরে থে কঙ্গন ভারতীয় সুপরিচিত ঘটনাচক্রে আমিও 

তাদের মধো একজন | 

আর একটি মাত্র বিষয় ভাববার আছে। প্রস্তাবিত প্রতিকার 
ব্যাধির থেকেও মারাত্মক হবে কিনা | এই চিন্তায় আমার অনেক দিন 
অনেক রাত কেটেছে । আমার দিক থেকে এই প্রশ্বের উত্তর, বর্তমান 
অবস্থার মধ্ো বেঁচে থাকার বিশেষ কোন মূল্য নেই। এই মরজগতে 
জীবনের আদর্শ ছাড়া সবকিছুই লুপ্ত হয়ে যাঁয়। এই আদর্শ তখনই 

অনির্বাণ থাকে যখন লোকে তার জন্ত মৃত্যু বরণ করতে ছিধা করে 

ন।। পবিত্র কোন আদর্শের জন্য বাক্তিবিশেষ যখন বিল্ুপু হয়। তখনও 
সেই আদর্শের কিন্ত মৃত্যু হয় না-অন্যের মধ্যে তা নতুন পে 
নবঙ্গীবন লাভ করে | এবং একমাত্র পরাথে ছঃখবরণের মধ্যে দিয়েই 

কোন আদর্শ বড় হতে পারে, বিকাশলাভ করতে পারে | দেহ থকে 

যেমন দেহের জন্ম হয়-_-ঠিক তমনই আত্মশক্তি একই প্রকার আম্মজ 
শৃক্তিকে জন্ম দেয় । অতএব আমান মধ্যে যদি কোন কিছুর মুলা 
থেকে থাকে, তাহলে আমার মুত্যুর ফলে আমার দেশ বা মানব 

জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। বর, ঈশ্বরের ইচ্ছ।য়, হয়ত তাব। উচ্চতর 

এক নৈতিক স্তরে উন্নীত হবে--কারণ মানুমের সাধ্যায়ন্ত সবচেয়ে বড় 

ত্যাগ স্বেচ্ছায় জীবন ত্যাগ, যার জন্য অপরের জীবন হরণ করতে 

হয়না। 

আরেকটা কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। দীর্ঘকাল 
আমার জেলে কেটেছে এবং আগেও আমি প্রায়োপবেশনে থেকেছি। 

অনশন ধর্মঘটের উদ্দেশ্যাকে ব্যর্থ করার জন্য অতুযুৎসাহী সরকারী 
আমলার! যে সকল পন্থ। অবলম্বন করে থাকেন; আমার সব জান। 

+আছে। স্বভাবত আগে থেকেই আমি তার জন্য প্রস্তুত ধাকব। তাছাড়া 
জোর করে খাওয়াতে আমি কিছুতেই দেব না । জোর করে আমাকে 
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খাওয়ানোর নৈতিক অধিকার কারও নেই। টেরেন্স ম্যাকম্ুইনির 
ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কেবিনেটের সঙ্গে এবং আরও পরে ১৯২৬ সালে 
আমাদের অনশন ধর্মঘটের সময় ভারত সরকারের সঙ্গে এই বিষ 

নিয়ে বিশর্দ আলোচন! হয়ে গেছে । তার পরে জেল কোড বিধান 
অনুযায়ী কোন সারকুলার যদি চালু হয়ে থাকে;,*আমার উপরে তার 
কোন বাধ্যত। থাকবে না । 

আমি আবার বলছি, কালীপুজার পবিত্র দ্বীনে লেখা এই চিঠিকে 

কুমকি বা চরম পত্র বলে গ্রহণ করা উচিত হবে না। এটি একান্ত 
বিনীতভাবে লেখ! নিজন্ব বিশ্বাসের দ্রট অভিব্যক্তি মাত্র । এই কারণে 

এটিকে গোপন দলিলরূপে দেখবেন এবং গোপনভাবেই সরকারের 
কাছে পাঠাবেন । আমার একমাত্র অভিপ্রায় আমার মনের গতি 

কোনদিকে চলেছে সরকারকে ত। জানানো, যাতে তারা আমার 
ন্দেশ্য, সেইসঙ্গে পরিণতি ও সমাক উপলব্ধি করতে পারেন, 'এবং 

শামাকে তাদের সিদ্ধান্ত জানান । 

আপনি সদাসবদ| যে সৌজন্য দেখিয়ে আসছেন, তার জন্য 

গ।পনাকে ধন্যবাদ | 

প্রেসিডেন্সি জেল ভবদীয় 

কলিকাত। ৷ সভাষচগ্জখ বন্দু 

৩০1১০।৪০ 

ও) 

গোপনীয় ও জরুরী 

নপান্দিপ্টেণ্ডেন্ট 
প্রঘিডেন্সি জেল 

সমীপে, 

মহাশয়, 

গত ৩০শে অক্টোবর, কালীপুজার দিন আপনাকে আমি হে 



২৪৬ কোন পথে ? 

গোপনীয় চিঠি লিখি আশ করি যথারীতি তা সরকারের কাছে পে 
করেছেন । সেই চিঠির সৃত্রেই এই চিঠিটি লিখছি এবং এই চিঠি ছুটি 

ওই দিনই অর্থাৎ ৩০শে অক্টোবর তারিখে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে 
যে চিঠি দিই তার সঙ্গেই যেন পড়। হয়। 

২। আপনাকে চিঠি লেখবার পর ভারতীয় আইন পরিষদে 
পণ্ডিত এল. কে. মৈত্র, এম. এল. এ. ( কেন্দ্রীয়) যে যুলতবী প্রস্তা, 
উত্থাপন করেন সেই প্রসঙ্গে ভারত লরকার সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে 

দিয়েছেন যে, আমাকে গ্রেপ্তার করার ও কারারুদ্ধ রাখার দায়ি, 
একান্তভাবে বাংলা সরকারের, যে-সরকারুকে। তাদের সমরধকদের 

দাবি অনুযায়ী, “জনপ্রিয়” মন্ত্রিগ্ুলী নিয়ন্ত্রণ ও পারচালনা করে 
ধাকেন। একথাও স্পস্ট) এই “জনপ্রিয়”? সরকার আমার সঙ্গে যে রক 

আচরণ করে চলেছেন ত। অতুলনীয় এবং এদেশে অভূতপূর্ব । ভারত 

রক্ষা নিয়মাবলীর মামল! সম্পর্ষে ভারত সরকারের যে নির্দেশে আছে 

তাদের আচরণ তা লজ্বঘন করেছে । এই দেখে আমি বেদন। বো! 

করছি যে একটি “জনপ্রিয়” সরকার ভারতরক্ষা নিম্নখাবলী প্রয়োঃ 
করছেন ভারত রক্ষার জন্য নয়, এমন এক কাধপদ্ধ তকে ট(কবার জন 

য। একই কালে অন্যায় ও অবৈধ । 

৩। গতকাল আমার উন্দীলরা খন জামিনের জন্য আবেদ? 
করেন ব্যাঙ্কশাল কোটের বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট সেই আবেদন মঞ্জু 
করে এই মন্তব্য করতে বাধা হন যেতার আদেশ অকার্ধকর হবে 

যেহেতু সরকার ভারতরক্ষা নিয়মাবলীর ২৬ ধারা অনুযায়ী খিন 
বিচারে আমাকে আটক রেখেছেন | বিচারবিভ।গীয় কার্ষপদ্ধতিছে 

শামনবিভাগের হস্তক্ষেপের এর চেয়ে নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত আমি কল্পন 
করতে পারি না। ভারতরক্ষা নিয়মাবলী ভারত রক্ষার জন্যে বি 

বিপিবদ্ধ কর৷ হয়েছিল, ন।, তা করা হয়েছিল অবিচার ও অনৈধত 

রক্ষার জন্য ? ভাবলে অবাক হতে হয় । 
৮ ৪1 দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে, এই সরকার আরও 'একট 

অন্যায় কাজ করেছে। তার! আমাকে গ্রেপ্তার কর! ও আটক রাখ 
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সম্পর্কে ভারতসচিবকে ভূল সংবাদ দিয়েছেন । সকলেই জানে, মিস্টার 
সোরেনসেনের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ভারতমচিব যে সংবদ 
পেয়েছেন তার ভিত্তিতে হাউস অফ কমনস্- এ বলেন, হলওেরল 
মন্গুমেন্ট সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাকে গ্রেফতার কর! হয়েছে । খদি ষা 
সত্য সম্পূর্ণ তা বল! হ'ত তাহলে ইংলগ্ডে সে নম্পর্কে আরও জান! 
বেত, কারণ পার্লামেণ্টে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেকেই আমার 
বন্ধু আছেন। 

৫| আমি যা আমার বৈধ অপ্িকার বলে মনে করি তার 
ম্যায্যত! প্রমাণের জন্য আমার মাত্র একটি পথই খোলা আছে, যথা, 
নৈতিক প্রতিবাদ জানিয়েই ক্ষান্ত থাকা__যেহেতু “জনপ্রিষঃ 
সরকারের দয়ায় আমার কাছে আর সবদ্বারই রুদ্ধ হয়ে গেছে। 

অতএব, ৩*শে অক্টোবর আপনাকে শা জানিয়েছি এবং কালীপুজার 

দিনে আত্মনিবেঘন করে বে সংকল্প আমি গ্রহণ করেছি সেই অনুয।সী 
খুব শীঘ্রই আমি অনশন শুরু করছি । সঠিক তাঁরখ জানিষে আমি 

যথাসময়ে সরকারের কাছে আনুগ।নিকভাবে খবর পাঠাব, তবে সেই 
খবর বাবে অনশন শুক কর।র পুব মুহুর্তে । যেহেতু অনেকদিন হলঃ 
গত মাসের ৩০শে আমি চিঠি লিখেছি, সরক।র ইতিমপো অবগতির 

জন্য বঘণেঞ্ঠ সময় পেয়েছেন । 

এই চিঠিখানি আপনি যর্দি গোপনীয় বলে দেখেন 'এবং গে।পশীয়- 
ভাবেই সরকারের কাছে যত শীঘ্র সম্ভব অনুগ্রহ করে পেশ করেন 
তাহলে আমি বাধিত হব। 

প্রেসিডেন্সি জেল, ভবধীয় , 

১৪।১১।৪০ সুভাষচন্দ্র “মু 

৪ 

বাংলার মহামান্য গভর্নর, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রী পরিষদ 

সমীপেষু 

মান্যবর ও ভদ্রমহোদয়্গণ। 

৩০শে অক্টোবর ১৯৪০, মাননীয় ন্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে লেখা আমার বে 
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চিঠি (যার নকল মাননীয় মুখামন্ত্রীকে পাঠানো হয়েছিল ) এবং ৩০শে 
অক্টোবর ও ১৪ই নভেম্বর প্রেসিডেন্সি জেলের নুপারিপ্টেণ্ডেটকে 
লেখা গোপনীয় যে চিঠি যথারীতি সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে, 
সেই শৃত্রে বর্তমান চিঠি লিখছি! এই চিঠিতে আমার নিজের অবস্থা 
সম্পর্কে বা বলার আছে তার পুনরাবৃত্তি করব এবং সেইসঙ্গে কাগজে- 
কলমে লিখে রাখব কোন কোন কারণ আমাকে আমার জীবনের সব- 

চেয়ে গ্ুকত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে বাণ্য করছে । 
আপনাদের কাছ থেকে প্রতিকার পাব আমার সে আশী আর 

নেই | অতএব আমি ছুটি মাত্র অনুরোধ করব। দ্বিতীয় অনুরোধের 

কগা এই চিঠির শেষে বলা থাকবে । আমার প্রথম অনুরোধ, এই 
চিঠিসানি সরকারী মহাফেজগানায় যেন সযত্বে রক্ষা করা হয়, যাতে 

ভখিষ্যতে আমার যে সকল দেশবাসী আপন!দের পদাধিকান্নী হবেন 

তারা এটি দেখতে পান। 'এতে আমার দেশবাসীর উদ্দেশ্যে 

একটি বাণী আছে এবং এই কারণেই এটি অ।মার রাজনৈতিক 
প্রভীতি। 

সরকাপ্রিভাবে কোন কারণ বা যুক্তি না দেখিয়ে বাংলা সরকারের 

আদেশে ভারতরক্ষা নিয়মবলীর ১২৯ ধারা অনুযায়ী ১৯৪০-এর ১রা 
জুলাই আমাকে গ্রেপ্ধার করা হয়। পরে সরকারী স্ত্রে প্রথম যে 

কারণ দেখানো হয় ত| আসে ভারতসচিব রাইট অনারেব্ল মিস্টার 
আমেরি-র কাছ থেকে । তিনি হাউস অক কমন্স-এ অতান্ত স্পই 
ভানায় বলেন যে কলিকাতায় হলওয়েল মনুমেন্ট ধস করবার 

অংন্দোলনের সুত্রে আমাকে গ্রেপার করা হয়েছে। 

নাননীয় মুখ্যমন্ত্ীও বঙ্গীয় আইনসভার এক অপ্রিবেশনে এই উক্তি 
কাধ সমর্পন করেন এপং বলেন যে আমার মুক্তির পথে অস্তুরায় হয়ে 

দাড়িয়েছে হলওয়েল সনুমেন্ট সত্যাগ্রহ | সরকার যখন মনুমেন্টটি 
অপদরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেই স্ৃত্রে বিন বিচারে যার! 

আটক ছিল তাদের সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হল, দেওয়া হল না শুধু 

জ্রীনরেন্্ নারায়ণ চক্রবতি এম. এল. এ.কে এবং আমাকে | ১৯৪০- 
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এর আগস্টের শেষাশেষি তাদের মুক্তি দেওয়। হয়, এবং প্রায় সঙ্গে 
সে সাময়িক আটকের বিধান সমন্বিত ভারত রক্ষা নিয়মাবলীর ১২৯ 
ধার] অনুযায়ী মূল আদেশের স্থলে ভারত রক্ষ! নিয়মাবলীর ১৬ ধারা 

অন্নষায়ী স্থায়ীভাবে আমাকে আটক রাখার আদেশ জারি করা হল। 
আশ্চর্ষের কথা! এই যে, ২৬ ধারা অন্ুযায়ী,আদেশ জারি ভ্বার 

সঙ্গে সঙ্গেই খবর এল যে ছুজন ম্য।জিস্টেটের সমক্ষে আমার বিরুদ্ধে 

ভাবত রক্ষা নিয়মাবলীর ৩৮ধারা অনুসারে মামল।, রুজু করা হচ্ছে, তান 

কারণ আমার তিনটি বক্তৃতা এবং ফরওয়াণ্ড ব্লক নামে যে সাপ্চাহিক 

পত্রিকার আমি সম্প।দক সেই পাত্রক।য় প্রকাশিত এক প্রবন্ধ । এই 

বক্ততাগুলির মধ্যে ছুটি বক্তৃতা দেওয়৷ হয়েছে ১৯৪০ এর ফেব্রুয়ারীতে 

এবং তৃতীয়টি এপ্রিল মাসের গোড়ায় | এইভাবে সরকার গত আগস্ট 

মাসের শেধাশেষি ভার ওরক্ষ। নিয়মাবলীর এক ধার! অনুযায়ী বিনা- 

বিচারে স্থায়ীভাবে আমাকে আউক করেন এনং একই সঙ্গে ওই শিয়া - 

বলীর আরেক ধার। অনুযায়ী বিচারবিভাগীয় ট্রাইবুন্যালের সমগ্ছেদ 

অভযুক্ত করে অভিনব ও অভুতপূ এক অবস্থা স্যঠি করলেন । এই 

ঘটন। ঘটবার আগে আমি শাসনবিভাগীয় হুকুম এবং বিচার বিভাগীয় 

পদ্ধ'তর এইরকম সংমিশ্রণ কখনও দেখিনি । এইপ্রকার নীতি সপ্ত; 

বেআইনী ও অন্তায় এবং স্পষ্ট ও 'প্রার্জলভাবে প্রতিহিংসামূলক । 

তথাকধিত অপরাধ অনুষ্ঠিত হবার অনেক পরে মে মামলা 

রুজু করা হয়েছে তা কারও নঙগে ন। পড়ে পারে ন। । তাছাড়া 

ফরওয়ার্ড ব্লক্-এর প্রাপঙ্গিক প্রবন্ধের জন্য পাত্রকাটির ৫০* টাকা 

জ.মানত বাজেয়াপ্ু করে এবং আরও ১০০০ টাক! জামানত তার কাছ 

থেকে আদায় করে পত্রিকাটিকে যে দণ্ডিত করা হয়েছে ত1ও অগ্রাহ্য 

করা যায় না। উপরন্থ, পত্রকাটিকে আক্রমণ করা হয় আকন্মিকভাবে। 

দীর্ঘক।ল পরে, এবং এই সময়ের মধ্যে সরকারের প্রচলিত রীতি 

অন্রযায়ী প্রক্কাটিকে একবারও সঙতক করে দে ওয়া হয়নি । 

বাংলা সরকারের মনোভাব আরও প্রকট হয়ে ওঠে যখন ছুজন 

বিচারক-ম্যাজিস্ট্রেটের সমক্ষে জামিনে আমার মুক্তর জন্য আবেদন 
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করা হয়। সরকারী মুখপাত্র আবেদন ছুটির ঘোরতর বিরোধিতা 
করেন । শেষবার অন্যতম ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার *ওয়ালি-উল-ইসল।ম 

জামিনের আবেদন মঞ্গুর করেন, কিন্তু এই মন্তব্য করতে বাধ্য হন যে 
যতদিন পর্যন্ত সরকার ভারতরক্ষা নিয়মাবলী ২৬ ধার। অনুযায়ী 

বিনা বিচারে আমাকে আটক রাখার হুকুম প্রত্যাহার না করছেন, 
ততদিন তার আদেশ নিক্ষল থাকবে । অতএব দিনের আলোর মত 
এ কথ! স্পষ্ট, সরকার ষে নীতি অনুসরণ করে চলেছেন তা বিচা র- 

বিভাগীয় ট্রাইবিউন্যালকে স্ববিবেচনানুযায়ী চলতে বাধা দিচ্ছে এবং 
আইন প্রয়েগকে ব্যাহত করছে । স্থানীয় সরকারের কার্যকলাপ আরও 
বেশি আপত্তিকর বলে মনে হয় যদি এ কথা স্মরণ করা যায় যে তারা 

এই ধরনের মামলা সম্পর্কে ভারত সরকারের যে নির্দেশ ছিল তা! 
আমলেই আনেননি । 

সরকারের নীতির আরেকটি আশ্চর্য দিক, ছুজন ম্যাজিস্ট্রেটের 
সামনে একই সঙ্গে আমার বিরুদ্ধে মামলা । আমার একাধিক বন্তৃতাকে 

যদি আদালতের বিচারের বিষয় করা অভিপ্রেত হত, দুজন ম্যার্জি- 

স্টেটের সহায়তা না নিয়েও ত। ভালোভাবেই করা যেত, কারণ শহর 
কলিকাার চৌহ্দ্দির মধ্যেই বিগত বারে! মাসে আমি অসংখ্য বক্তৃতা 
দিয়েছি এইজন্যে সাধারণ লোকে'ও ভাবতে ৰাধ্য হচ্ছে যে, সরকার 

আমাকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্থ এতই উদগ্রীব যে আইনের তৃণে 
'আরও একটা তীর মজুত ক্লাখার ব্যবস্থা করেছেন। 

সর্বশেষে, সরকারের কার্ধকলাপ নিরপেক্ষ যে কোন ব্যক্তির ক।ছে 
পুরোপুরি অভিসন্ধিমূলক বলে প্রতিভাত হবে, যেহেতু তথাকখিত 

সরকারী স্বার্থবিরোদী কাজ অনুষ্ঠিত হবার দীর্ঘকাল পরে মামলা 

দায়ের কর হয়েছে। উক্ত কার্য যদি বাস্তবিকই সরকারী স্বার্থ- 
বিরোধী হয়ে থাকে, তাহলে সরকার বস্থ পূর্ধে। অর্থাৎ তথাকথিত 
অপরাধ বথন অনুচিত হয় তখনই; ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন । 

“ভ্ঞারতরক্ষ। নিয়মাবলীতে ধৃত ও বন্দী মুললমানদের প্রতি এবং 
আসার মত লোকদের প্রতি আপনাদের মনোভাব একবার তুলন 
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করে দেখতে অনুরোধ করি | ভারতরক্ষা নিয়মাবলীতে বন্দী মুসলমান- 
দের মধ্যে আজ পর্বস্ত কতজনকে কোন কারণ ব। কৈফিয়ত না দেখিয়ে 
'অপ্রত্যাশিতভ্ভাবে মুক্তি দেওয়া! হয়েছে, তার কি হিসেব নেবেন ? 
মুদাপাড়ার মৌলবীর দৃষ্টান্ত একেবারে সাম্প্রতিক, সাধারণের মনে তা 
এত স্প্ হয়ে জেগে আছে যে তার পুনরাবৃত্তি নিশ্্রয়োজন। আমাদের 
কি এই বুঝতে হবে যে, আপনাদের শাসনে মুসলমানদের জন্য এক 
আইন এবং হিন্দুদের জন্য আরেক আইন, এবং মুসলমান যখন জড়িত 

হয়ে পড়ে তখন ভারতরক্ষ। নিয়মাবলীর অর্থ হয় ভিন্ন রকম? তাই যদি 

হয়, সরক।র সেই মর্মে একটি ঘোষণা করে জানিয়ে দিলে তো পারেন । 

স্থানীয় সরকার নয়, ভারত সরকার আমাকে বন্দী রাখার জন্য 

দায়ী, পাছে এই যুক্তি দেখানো হয় বা এইরকম ইঙ্গিত কনা হয়, 
তাই আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে, এই সেদিন ভারতীয় 
আইনসভায় পণ্ডিত লক্ষমীকান্থ মৈত্র আমার সম্পর্কে যে মুলঙখী 
প্রস্তাব আনেন তার উত্তরে ভারত সরকারের তরফে বলা হয় কেন্দ্রীয় 

আাইনসভায় বিষয়টি উত্থাপন কর! উচিত হবে না, যেহেহ্ বা'ল। 
সরকার আমাকে বন্দী করে রেখেছেন । আমার বিশ্বাস মন্ত্রিমণ্ডলীর 

তরফ থেকে বঙ্গীয় আইন সভাতেও অন্বপ স্বীকৃতি কর। হয়েছে । 

এবং আমরা ভূলে যেতে পাপ্রি না, 'এখানে এই বাংলাদেশে আমর 

'জনপ্রিয়” মন্ত্রিমগ্ডলীর কল্যাণকর ছত্রছ।য়।য় বাস করছি। 

ভারতীয় আইনসভায় আমার সাম্প্রতিক নির্বাচনে আরেকটি 

প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে-_-আইনসভার অধিবেশন চলাকালে আইন- 

সভার সদস্যদের কারাবাস থেকে “বিমুক্ত” থাকার প্রশ্ন । স্পষ্টভাবে, 

বিধিবদ্ধ থাক বা নাই থাক প্রত্যেক শাদনতন্ত্রে এই অধিকার মঙ্জাগত 

এবং দীর্ঘকালবা!পী সংগ্রামের পর এই অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। খুব 

সম্প্রতি বর্ম সরকার একক্দন দণ্ডিত বন্দীকে বঙ্ আইনসভার 

অধিবেশনে যোগদ।নের অনুমতি দেন; কিন্ত আমি যদিও দণ্ডিত 

বন্দী নই, আমাদের “জনপ্রিয়” মন্ত্রিমগুলী আমাকে সেই আঁধিকার 

থেকে বঞ্চিত করেছেন । 
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সরকারের সমর্থনে সরকারী পক্ষ যদ্দি ক্যাপ্টেন র্যাসে, 

এম. পি.র নজীর দেখাবার চেষ্টা করেন, তাহলে আমাকে বঙ্গতে হবে 

যে কাপ্টেন রামসের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকার। তার বিরুদ্ধে 
অনেক গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে । সব কিছু ঘটনা! আমাদের 

জ[ন! না থাকায়, পক্ষে বা বিপক্ষে কোন ক্ছু বলা কঠিন। যদি 

ক।।প্টেন র্যামসেকে অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ রাখা হয় এবং শেষ পর্যন্ত 

কোন প্রতিকারই ন পাওয়া যায়। তাহলে বলতেই হবে, মিস্টার 
কেনেডি (গ্রেটব্রিটেনের মাফিন রাষ্্রদূত) ও অন্যান্যরা যা বলেছেন 

বলে শোন! যাচ্ছে, যথা। ইংলগ্ডে গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘটেছে; তাঁর কিছুটা 

সত্য । এসব সত্বেও হাউস অফ কমন্স-এর এক কমিটি ক্যাপ্টেন 
রা/মসের ব্যাপারট। পরীক্ষা করে দেখছেন । ক্যাপ্টেন র্যামসে অন্তত 

এ স্থযোগ পেয়েছেন | 
সাধারণভাবে আমার মামলা! সম্পর্কে আপাতত ছুটি ব্যাপক 

প্রশ্ন বিবেচনা! করা দরক্কার | প্রথমত, নৈতিক ব1 জনমতের দিক 

থেকে ভারতরক্ষ| নিয়মাবলীর কোন সমর্থন আছে কিনা? দ্বিতীয়ত, 

নিয়মাবলী যা আছে আমার ক্ষেত্রে তা কি ঠিকমত প্রয়োগ কর! 
হয়েছে ? এই ছুটি প্রশ্নেরই উত্তর নেতিবাচক । 

'ভারতরক্ষ। নিয়মাবলীর পিছনে কোন নৈতিক সমর্থন নেই যে- 
হেত তা জনসাধারণের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে অস্বীকার 
করে। তাছাড়া এইগুলি মূলত খুদ্ধকালীন ব্যবস্থা এবং একথ। 
প্রত্যেকে জানে যে ভারতকে যুদ্ধরত শক্তি বলে ঘোষণা! কর! হয়েছে 

এবং ভারতীয় আইনসভার বা ভারতীয় জনসাধারণের বিন] সম্মতিতে 

ভারতকে যুদ্ধে নামানে। হয়েছে । উপরন্থ। যে ব্রিটেন স্বাধীনতা ও 

গণতন্ত্রের আদর্শের জন্য লঢ়াই করছে বলে দাবি করে এই নিয়মাবলী 

সেই সোচ্চার দাবির পরিপন্থী। দর্বশেষে, কেন্দীয় আইনসভায় ভারত- 

রক্ষা আইন ধা ভারতরক্ষা নিয়মাবলী যখন গৃহীত হয় কোনটিতেই 
কংগ্রেস পার্টি সমর্থন জানায়নি । এই অবস্থায় ভারতরক্ষা নিয়ম- 
'বলীকে “ভারত দমন নিয়মাবলী? অথব| “অবিচার রক্ষা নিম্নমাবলী" বল! 



আমার রাজনৈতিক প্রতীতি.. ২৫৩ 

হলে বার্থ বলা হয় কিন। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তাহলে অন্ঠায় 
হবে না। 

সরকারের তরফ থেকে বলা যেতে পারে, ভারওরক্ষ। আইন 

যেহেতু কেন্দ্রীয় আইনসভার আইন, অতএব তার অধীনে থে 
নিয়মাবলী প্রণয়ন করা হয়েছে সমস্ত প্রাদেশিক সরকার তা মেনে 
চলতে বাধ্য | কিন্তু নিয়মাবলী যেভাবে রচিত আমার ক্ষেত্রে তা যে 

ঠিকমত প্রয়োগ'কর। হয়নি, এই অভিযোগের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে 

এর আগে অনেক কথা বলা হয়েছে। সুস্পষ্টভাবে আইনের বিরুদ্ধত! 
ও অবিচার করা হয়েছে । আমার মতে এইরকম অদ্ভুত আচরণেক্ 
কেবলমাত্র একটি ব্যাখ্যাই হতে পারে, যথা, সরকার খোলাখুলিভাবে 
আমার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক নীতি চালিয়ে চলেছেন এবং এই 
নীতির ব্যাখ্য! কী তার কারণ জান। নেই । 

ছু মাসের উপর হল আমার কাছে এই প্রশ্ন বারে বারে দেখা 

[দচ্ছে যে এই সঙ্কটে আমার কী কর। কর্তব্য) আমি কি অবস্থ!র 
চাপে নতি স্বীকার করব এবং বরাতে ঝা আছে ত।ই মেনে নেব-- 
অথবা যা! আমার কাছে অসঙ্গত অন্যায় ও আইনবিকছ। তার বিকদ্ধে 

প্রতিবাদ জানাবে ? অত্ন্ত গভীরভাবে চিন্তার পর আমি 'এই 

সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়েছি যে, এই অবস্থার কাছে আত্মসমর্পণের প্রশ্নই 
ওঠে না। অন্যায় করা থেকে অন্যায়ের কাছে নতি ব্বীকার করা 

আব্রও জখন্য অপরাধ । অতগএব প্রতিবাদ আমাকে করতেই হবে। 

কিন্ত এতদিন ধরে প্রতিবাদ অনেক করেছি এবং প্রতিবাদ 

করার সাধারণ সব পদ্ধতিই গ্রহণ কর। হয়ে গেছে। সংবাদপত্র ও সভা1-. 

সমিতি মারফত আন্দোলন কর! হয়েছে, সরকারের কাছে আবেদন 

পেশ করা হয়েছে, আইনসভায় দাবি জান[নে! হয়েছে, আইনের পথ 

ধরে প্রতিকানের সন্ধীন কর৷ হয়েছে_-এত সব চেষ্টা কি ইতিমধ্যে 

অকার্ধককর প্রমাণিত হয়নি ? কেবল একটিমাত্র উপায় বাকি আছে-_ 

কারারুদ্ধ বন্দীর হাতে শেষ অস্ত্র__-৩]1 অনশন ধর্মঘট বা প্রায়োপবেশন। 

যুক্তির নিরাবেগ দৃষ্টিতে আমি এই পন্থার খারাপ ভালো ছুই 



২৫৪ কোন পথে? 

দিকই পরীক্ষা করে দেখেছি এবং এর ফলে লাভ-লোকসান কী হৰে 
তাও ভালোভাবে বিচার করেছি । এ বিষয়ে আমার কোন মোহ নেই 
এবং আমি সম্পূর্ণ সচেতন, আশু ও প্রত্যক্ষ লাভ কিছুই হৰে না, 

কারণ এইব্রকম সঙ্কটে সরকারী ও আমলাতান্ত্রিক আচরণ কীরকম 
হয়ে থাকে সে সম্পর্কে স্বামি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল । এই মুহূর্তে আমার 
মানসচোখে ভাসছে টেরেন্স ম্যাকম্থুহনি ও বতীন দাসের শাশ্বত ও 

চিরস্তন দৃষ্টান্ত | বিধিব্যবস্থার সে হৃদয় নেই, য! টলানে। যেতে পারে, 
যদিও তার মিথ্যা মধাদোবোধ আছে এবং সেই মর্যাদীবোধকে তা 
সবদা আকড়ে থাকে । 

বতমান অবস্থ।র মধ্যে জীবন ধারণ করা আমার কাছে অসন্য। 

অবিচার ও অবৈধতার সঙ্গে আপস করে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে 
রাখা আমার স্বভাবে নেই । এই মূল্য দেওয়ার ধেকে বর আমি 
জীবনই বিসর্জন দেব। পাশপিক বলের সহায়ে সরকার আমাকে 
কারারুদ্ধ রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । তার জবাবে আমার বক্তব্য। “আমাকে 

মুক্ত দাও, নইলে চাই ন! আমি বেঁচে পাকতে-_ এবং আমি বাঁচব 
ন। মরব সে-সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার আমারই আছে।” 

ধদও আশু ও প্রত্যক্ষ কোন লাভের সম্ভবনা নেই- কোন 

ছুঃখবরূণ, কোন আত্মত্যাগই কখনও ব্যর্থ হয় না। একমাত্র হুঃখবরণ 

ও আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়েই আদর্শের বিকাশ ঘটে এবং তা সার্থক 
হয়ে ওঠে, এবং স্বদেশে সর্কালে “শহীদের রক্তেই নিহিত থাকে 
ভাঁবধ্যতের দেবালয়”-__এই চিরন্তন বিধানেরই জয় হয়। | 

এই মরজগতে সবকিছু লয় পাচ্ছে এবং পাবে-কিন্ত ভাবধারার। 

আদর্শের ও স্বপ্রের লয় নেই । কোন এক ভাবধারার জন্য একজন 

ব্যক্তর মৃত্য হতে পারে কিন্তু সেই ভাবধার। তার মৃত্যুর পরে সহত্র 
জীপনে মূ হয়ে ওঠে । এইভাবেই অভিব্যাত্ত'র চাকা দুরে চলে এবং 
এক যুগের ভাবধারা, আদর্শ ও স্বপ্ন পরবতী ধুগে সঞ্চারিত হয়। এহ 
জগতে দুঃখবরণ ও আত্মত্যাগের অগ্রিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে ছাড়। 
কোন ভাবধারাই সার্থকতা লাভ করেনি। 
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একট! নীতির জন্য জীবন ধ।রণ ও মৃত্যু বরণ করাঁ-_-এই অন্ত্রভবের 
থেকে বড় কী সাস্বনা থাকতে পারে? একজনের আত্মশক্তি তার 
অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য বহু আত্মশক্তি স্থজন করবে, এই 
জ্ঞানের ঢেয়ে বড় তৃপ্ি মানুষের আর কী/হতে পারে? অন্তরের বাণী 

পাহাড় পৰত পার হয়ে বিস্তৃত প্রান্তর অতিক্রম করে স্বদেশের সকল 
প্রান্তে ছড়িয়ে পড়বে এবং সাগর পাড়ি দিয়ে স্তদূর দেশে উপনীত 
হবে-_এই নিশ্চয়তা থেকে আরও লোভনীয় কী পুরস্কার মানবাত্ম! 

আশা করতে পারে? ম্বীয আদর্শের বেদীমূলে শান্তিপূর্ণ 
অত্মোৎসর্গ থেকে মহত্তর আর কী সার্বকতায় মানবজীবনের 
প।রপমাপ্তি হতে পারে ? 

অতএব একথা স্পই, হুঃখবরণ "ও আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে কারও 

কোন ক্ষতি হতে পারে না। এই পৃথিবীর পাধিব কিছু ধদি তাকে 

হাপ্রাণে হয়। অমর জীবনেস উত্তরাধিকার ল।ভ কনে বিনিময়ে তার 
বহুগ্চণ সে ফিরে পায়। 

আত্মার 'এই কম্কৌশল। জাত যাতে জীবিত থাকে সেইজন্য 
ব।।ক্তকে মৃত্যু বরণ কন্গতে হবে । অ।জ আমাকে মৃত্যু বরণ করতে হবে 

যাতে ভারত বেছে থাকে এবং তাপ ন্বাধীনতা ও গৌরব ফিরে পাসস। 
আমার দেশবাসীর কাছে আমার নিবেদন। “ভুলো! না' মানুষের 

সবচেয়ে খড় অভিশাপ গোলাম হয়ে বেঁচে থাকা । ভুলো ন জথন্যতম 

অপরাধ অন্যায় ও অবিচারের সঙ্গে আপস কর । মনে রেখে। শাশ্বত 

সেই বিধান ? জীবন যদ পেতে চাও, জীবন তাহলে দিতে হবে । মনে 

রেখো, শ্রেষ্ঠ ধর্ম অন্ত।য়ের বিকদ্ধে সংগ্রাম করা; তার জন্যে যত মূল্যই 

দিতে হোক ।) 

আজকের সরকারের কাছে আদার বক্তবা, “সাম্প্রদায়িকতা ও 

অন্যায়ের পথে আপনাদের উম্মন্ত অভিযান ক্ষান্ত করুন | ফিরে যাবার 

এখনও সময় আছে। এমন অস্ত্র প্রয়োগ করবেন না যা শীত্রই 

আপনাদের বিরুদ্ধে উদ্ভত হবে| বাংলাকে আরেকটি সিন্ধু প্রদেশে 

পরিণত করবেন না।” 



২৫৬ র কোন পথে? 

আমার বক্তব্য শেষ হয়েছে । আপনাদের কাছে আমার দ্বিতীয় ও 

শেষ অন্থরোধ। বলপ্রয়োগ করে আমার অনশনে আপনার হস্তক্ষেপ 

করবেন না, শাস্তিপূর্ণভাবে আমাকে আমার অন্তিম অবস্থায় উপনীত 

হতে দেবেন | টেরেন্স ম্যাকস্থইনি, যতীন দাস, মহাত্মা! গান্ধীর ক্ষেত্রে 

এবং ১৯২৬ সালে আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রেও সরকার অনশনে 

হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেননি | আশ1 করি, এবারও তারা তাই 
করবেন--অন্যথায়, বলপ্রয়োগ করে আমাকে খাওয়াবার যে কোন 

প্রচেষ্টাকে আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে বাধা দেব, যদিও ত।র 

পরিণাম হবে অপর অবস্থা থেকে আরও সঙ্গীন ও বিপজ্জনক | 

২৯শে নভেম্বর ১৯৪০ থেকে আমি অনশন শুরু করছি। 

প্রেসিডেন্সি জেল, ভব য় 

২৬1১১1১৯১৪০ স্ভ|যচন্দ্র এন 

পুনশ্চ £-_পুবেকার অনশনের মতই আমি কেবলমাত্র লবণজস 
গ্রহণ করব। কিন্তু প্রয়োজন “বাধ করলে পরে তাও বদ্ধ করে দিতে 

পারি। 

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রী পরিষদ 

সমীপেষু 

মহা শয়গণ) 
আপনাদের কাছে এই আমার শেষ আবেদন । 

২। ইতোমধ্যে আমি সরকারকে লিখে জানিয়েছি তার। খেন 

বলপ্রয়োগ করে খাওয়াবার প্রচেষ্টা না করেন । তাদের এ কথাও বলে 

দিয়েছি) ৩1 সব্বেও এই প্রচেষ্ট। করা হলে, আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে 

আমি তা বাপ। দেব, যদিও তার পরিণাম হবে “অপর অবস্থা ধেকে 

আরও সঙ্গীন ও বিপজ্জনক 1” ৩০শে অক্টোবর তারিখে প্রেসিডেন্সি 

জেলের বুপারিক্টেণ্ডেকে লেখা গোপনীয় চিঠিতে এবং ২৬ নচ্খের 

তারিখে সরকারকে লেখা চিঠিতে আমি আমার অবস্থা পরিক্ষারগাবে 
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বুঝিয়ে বলেছি | এইজন্য জেল-কতৃপক্ষর কাছ থেকে যখন আভাসে- 

ইচ্গিতে জানলাম যে আমার ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করে খাওয়াবার কথা 
এখনও চিন্ত। করা হচ্ছে, আমি তাতে বিস্মিত হই। 

৩1 এই বিষয়ে উল্লিখিত চিঠি ছুটিতে যে সকল যুক্তির অবতারণ! 

করা হয়েছে তার সবটা পুনকল্েখ করব ন& তবে সক্ষেপে আমার 
অবস্থাটা! আরেকবার বিবৃত করতে চাই । 

৪ | প্রথমত সরকার যখন উগ্র সাম্প্রদায়িকতা মিশ্রিত অবিচার 

ও অবৈধত দ্বারা! আমার জীবন ছবিষহ করে তোলবার জন্ত দায়ী, 
তখন ব্লপ্রয়োগ করে আমাকে খাওয়াবার কোন ঠনতিক অধিকার 
সেই সব্রকারের নেই । 

৫1| এই পরিস্থিতিতে বলপ্রয়োগ করে আমাকে খাওয়াবার 

আইনত কোন প্রাপ্িকারও সরকারের নেই । আমার ভাবনা এমন কোন 

আইন নেই যা'এই বিষয়ে সরকারকে বলপ্রয়োগ কক্স।র ক্ষমতা দান 

করে । সরকারের বিভাগীয় একটি আদেশ আইনের স্থান নিতে পাৰে 

না, বিশেষত মখন তা ব্যক্তির মৌলিক অপিকার ও স্বাধীনতাকে ক্কু্জ 
করে | 

৬। প্রতিনিবৃন্ত হবার জন্য আমার বারংবার অন্ভুরোধ সত্বেও 

বলপ্রয়োগ করে আমকে খাওয়াবার যদি কোন এচে্া করা হয়, 

তাহলে তার ফলে দৈহিক বা মানসিক যে আঘাত বা খদুণা আমাকে 

ভোগ করতে হতে পারে তার জন্য প্রতাক্ষ বা পরোন্দ্ভ!বে ধারা এই 

প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকবেন তার! দেওয়ানী ও ফৌজন্!রী দায়ে দায়িক 

খাকবেন। 
৭। নীতিগত উল্লিখিত প্রসঙ্গ গুলি ছাড়াও; অনশন আরম্ত করার 

পূর্ব ও পনবর্তা আমার দৈহিক অবস্থায় আমার উপর বলপ্রয়োগ 

করে খাওয়াবার প্রচেষ্টা চালান অনস্তব হবে। এ কথা যেন সম্পুর্ণ 

খেয়াল রাখা হয় যে, এইরকম অবস্থায় বলপ্রয়োগ করে খাওয়াবার 

যা উদ্দেশ্ত তাই ব্যর্থ হবে এবং আমাকে ৰাচিয়ে রাখার পরিবর্তে 
আমার মৃত্যুকে তা ত্বরা্িত করবে । এই কারণে বলপ্রয়োগ 

১৭ 



২৫৮ কোন পথে? 

করার জন্য দেওয়ানী ও ফৌজদারী দায় স্বভাবত আরও বৃদ্ধি 
পাবে। 

৮। এ প্রসঙ্গে আমি আপনাদের জানিয়ে রাখতে ঢাই যে, 
বলপ্রয়োগ করে খাওয়ানোর প্রচেইা যদি কর। হয়, তার ফলে যে 

অনন্য ও দীর্ঘস্থায়ী যন্ত্রণা আমাকে ভোগ করতে হবে তার থেকে মুক্তি 

পাবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া আমার গত্যন্তর থাকবে না। 

একমাত্র আত্মহত্যা করেই ত। সম্ভব হতে পারে এবং তার দায়ি 
সম্পূর্ণভাবে সরকারের উপর ন্যস্ত হবে। যে লোক জীবন থেকে মুখ 

ফিরিয়ে নিয়েছে, তার কাছে জীবন শেষ করার হাজার পন্থা খোল 

থাকে এবং পৃথিবীতে কোন শক্তি নেই যা! তার মৃত্যুকে নিবৃত্ত করতে 

পারে। আম মবচেয়ে শান্তিপুর্ব উপায় বেছে নিয়েছি এবং কম 

শান্তিপূর্ণ ও আরও উগ্র পন্থা অবলম্বন করতে আমাকে বাধ্য কর! 

হলে তা হবে (নতাগ্তই হুশংসত1 | যে পন্থা এখন আমি গ্রহণ করেছি 
তা সাধারণ ৬পবাম নয়। এই পন্থা! করেক মাসের পরিণত চিন্তার 

ফল এবং কালাপুজার পুণ্য তিথিতে আগ্সোত্সর্গের সংকরের মধ্যে তা 

পাকাপাকিভাবে স্থির হয়ে গেছে। 

৯।| এর আগে কয়েকবার আমি অনশন ধর্মঘট করেছি, কিন্ত 

এবারক!র অনশন অস্বাভাবিক ধরনের । পুবে কখনও এরকম অনশন 

করিনি। 

১*।| মানুষ কেবল অন্নেই বেঁচে থাকে ন। | তার নৈতিক ও 

আত্মিক পুষ্টিরও প্রয়েেজন আছে। এই থেকে যখন তাকে বঞ্চিত 

করা হয়, আপনারা আশ! করতে পারেন না সে তখন বেঁচে 

থাকবে- কেবলমাত্র আপনাদের মতলবের পোষকতা করতে অথবা! 

আপনাদের ইচ্ছার সঙ্গে খাপ খেয়ে চলতে । 

১১। ২৬শে নভেম্বর তারিখের আমার চিঠিতে আমি আগেই 

জানিয়ে রেখেছি, আপনাদের কাছে আমার মাত্র ছুটি অনুরোধ 
আঁছে__প্রথমত ২৬শে নভেম্বর তারিখের আমার চিঠিটি, যা আমার 
রাজনৈতিক প্রতীতি, বেন মযত্বে সরকারী মহাফেজখানায় সংরক্ষিত 
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হয়, এবং দ্বিতীয়ত, শান্তিতে আমাকে যেন এ জীবন শেষ করতে 
দেওয়া হয়। এতে কি আপনাদের কাছে খব বেশ কিছু চাওয়। 
হল? 

ভরবদীয় 

স্ভাষচন্দ্র বন্থু 
প্রেসিডেন্সি জেল 

১৫।১২1৪ 



আমার জীবনের বাণী 

নেতাজীর ১৯৪০ সালে জেলে থাকাকালীন কাগজপজ্রেব মব্যে দর্শনবিষয়ক 

এই লেখাটি পাওয়া! যায়। "এটি এই প্রথম প্রকাশ কবা হচ্ছে। লেখাটি 
«প্রেবিত হয় নাই' চিহ্নিত ছিল, স্বভাবত তার অর্থ এটি সরকারের কাছে পাটানে। 

হয়নি। স্পষ্ট বোঝা! যাচ্ছে এটি তিনি লেখেন ১৯৪০ সালের ২৯এ নভেম্বর, যে 

দিন তিনি কলিকাঁতা প্রেসিডেন্সি জেলে বিন! বিচারে বেআইনী ভাবে তাঁকে 
আটক রাখাব প্রতিবাদে আমৰণ অনশন শুক করেন । শ. ক. ব.। 

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়। হয়ে গেছে। পিছু ফেরার আর উপায় 
নেই। আজ সকাল থেকে আমার অনশন শুরু হল। বাংল। 

সরকারকে এর আগেই আ।মি একটা চিঠি লিখে পাঠিয়েছি তাতে 
আমার রাজনৈতিক প্রতীতি বিসুত আছে । এখন আমি খা জানাতে 

চাই তাকে বলা যেতে পারে আমার জীবনের বাণী। আমি যখন 

থাকব না, আমার ইচ্। এটি তাদের কাছে পৌছিয়ে দেওয়া হবে 
যারা জীবনের গভীরতর লমন্ত। সম্পর্কে উৎস্ুক--এবং বিশেষ করে 
আমার প্রিয় পাত্রটির কাছে যে এরই মধ্যে আমার দার্শনিক চিন্তাধার। 

সম্পর্কে কিছুটা আভাস পেয়েছে। 

আমার মনে হয়, প্রথমে এবং সর্বাগ্রে চিস্তাবিদ্ হবার জন্যই প্রকৃতি 

আমাকে মুলত গড়ে তুলেছিল । কিন্তু ঘটনাচক্রের পাকে পড়ে আমার 

জীবন হয়ে ওঠে অশান্ত রাজনৈতিক কর্মব্যস্ততার জীবন । তার ফলে 

ভারতের তথ] বিশ্বের চিস্তাজগতে কোন অবদান রেখে যাওয়া আমার 

পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিছু দীর্শনিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও 

রজনৈতিক নানা সমস্ত। সম্পর্কে আমার কিছু সুনির্দিষ্ট অভিমত 

আছে। আমার ইচ্ছা, আমাদের পরে যারা আসবে তারা সেগুলি 
আরও সম্প্রসারিত করবে এবং সেগুলি নিয়ে কাজ করে বাবে। 

নিজের সম্পর্কে আমি এইটুকু দাবি করতে পারি যে, আমার 

চিন্তাগুলে। শূন্যচারী নয় । আমরা যে বাস্তব জগৎকে জানি তার সঙ্গে 
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তাদের ঘনিষ্ঠ সন্থন্ধ আছে এবং তা উৎসারিত হয়েছে বিরামবিহীন 
এক কর্মজীবন থেকে-_যে জীবন মাটির সঙ্গে তার যোগ কখনও 
হারায়ণি। ূ 

বিশ্ব অভিব্যক্তির পরবত্তাঁ পর্যায়ের জন্ত প্রয়েজন একটি নতুন 
দর্শন, নীঁতগত এক নতুন ধারণ! এবং অর্থনীতি ও রাজনীতির দিক 

থেকে নতুন এক ব্যবস্থ! | এই বিষয়ে আমাদের কি দেবার আছে? 
নব্য দর্শন__গত কয়েক দশকের মধ্যে মৌলিক বল! যেতে পারে 

প্মন কোন দার্শনিক চিন্তায় ইংলগ্ডের উল্লেখযোগ্য কোন অবদান 
নেই। আমেরিকা! দিয়েছে প্রয়োগবাদ ( 01967091050) )) ফ্রান্স 

দিয়েছে আরি বারর্স এবং জান্নানি হেগেল-কে । আধুনিক দর্শনের 
সারতন্ব হেগেলীয়, অর্থাৎ ছন্দবা্দ (10121206105 ) কিন্তু বস্তুজ্ষগৎ 

সম্পর্কে হেগেলের ধারণাকে তা অগ্রাহা করেছে । যতদূর আমার জান! 
আছে নাৎসীবাদের মূলে কোন দার্শনিক তত্ব নেই। গান্বীবাদ ভ্রান্ত 
নীতিতত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার দর্শন অস্পষ্ট ও হস্ত বৃত। 

আমরা যদি নতুন ভারত চাই আমাদের অবশ্য প্রয়োজন এক নব্য 
দর্শনের । 

দার্শনিক সসস্ত।র মধ্যে প্রধান ছটি সমস্যা এই (১) দেশকালাতীত 

অবস্থায় সদ্বস্তর প্রকৃতি কী এবং (২) আমরা যে বস্তজ্গংকে জানি 

( অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগংকে ) তারই বা কী প্রকৃতি এবং তা 
কীভাবে অভিব্যক্ত হয় (নীতিতত্ব, অর্থনীতি ও রাজনীতি সম্পর্কে 

সঠিক ধারণ পেতে হলে আভব্যক্তি সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা থাকা 
একান্ত দরকার ) 

বেদান্ত বখন বলে দেশকালাতীত বস্তুর অস্তিত্ব অজ্ঞাত ও 
জ্ঞানাতীত তখন তা ঠিকই বলে। কিন্তু পরম ব্রহ্গকে আমাদের মন 
ইন্দ্রিয়, ইত্যাদি মারফত যে আমর। ধরবার চেষ্টা করব না তার কোন 
কারণ নেই । আদলে কিন্ত এই চেষ্টাই অনাদিকাল থেকে হয়ে 
আসছে, এবং তারই ফলে উদ্ভব হয়েছে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের 
যার নিজেদের মধ্যে প্রায়শই ছন্দরত | ( পরমত্রন্ষের ) কোন একটি 



৬২ ! কোন পথে? 

“বিধৃত? চিত্রা-কে মিধ্য। বলে বরবাদ করা ঠিক নয়ু__যদিও একটা 
বিধৃত চিত্র অপর একটি থেকে বেশী মাত্রায় মূলানুগ। 

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ দর্শনের কোন মতবাদকেই নিন্দ! করেন নি। 
তারা বলেছেন, “মানুষের যাত্র। মিথ্যা থেকে সত্যের অভিমুখে নয়, 

সত্য থেকে আরও বড় সত্যের দিকে ।” আমার মতে তারা ঠিকই 
ভেবেছিলেন যে প্রতিটি দার্শনিক চিন্তাধারায় কিছু পরিমাণে সত্য 
থাকে । 

পরম তত্বকে নানাপ্রকার আখ্যা দেওয়া হয়েছে যেমন “ভাব” 
বা “আদিভাব” ( হেগেল ), এষণ। ( কন হার্টম্যান ) “এল ভিটাল' 

ৰা প্রাণিত আবেগ (বার্গস )। চিৎ বা চেতনা ( বেদান্ত ), “আনন্দ?- 

( বেদান্ত ), 'শক্তি' বা ক্ষমত। ( তন্ত্র), প্রেম (প্রাচা ও পাশ্চাতোর 
বিভিন্ন দর্শন ) ইত্যাদি | এই ধারণাগুলি সবই সত্য, যদিও কেবল- 

মাত্র অংশত সত্য--_তবে আমার মতে “চিৎ প্রাণ? এবং “প্রেম আন 

সবের থেকে অধিক সঠিকভাবে দেশকালাতীত সদস্তর প্রকৃতি জ্ঞাপন 
করে। মানুষ হিসাবে আমাদের সীমিত ক্ষমতা সত্বেও পরম তত্বকে 

ধরবার প্রয়াস না করে আমরা পারি না, অংশত আমাদের ছর্দমশীয় 

দার্শনিক মনোবৃত্তির জন্ত এবং অংশত যেহেতু নীতিতত্ব, অর্থনীতি ও 
রাজনীতির কোন মতবাদের পক্ষে পরমতন্ত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে 

সুনির্দিষ্ট ধারণা থাকা দরকার সেই কারণে । আমাদের চূড়ান্ত ভিত্তি 
ভূমি হিসেবে এই প্রকার কোন ধারণা না থাকলে আমাদের ভুল 
করার সম্ভাবন! থেকে যাবে | এবং আমরা যে কোনরূপ সামাজিক 

ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই না কেন তাকে দেশকালাতীত এই সদ্প্তর 
সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে হবে। 

দ্বিতীয় দার্শনিক সমস্তা “এই জগতের এবং অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ার 
প্রকৃতি কী?” এই সমস্তা পরিদৃশ্টমান জগৎ সম্পকিত এবং এর অস্ত- 

নিহিত পরম সদ্ন্ত সম্পর্কিত নয় | সমস্তাটির ছুটি দিক অবিচ্ছেগ্ভাবে 
যুক্ত | তা সত্বেও প্রথমটির থেকে দ্বিতীয়টির ব্যবহারিক গুরুত্ব বেশি। 

সম্ভবত এই সমন্যা সমাধানের প্রাচীনতম বেজ্ঞানিক প্রয়াস 



আমার জীবনের বাণী ২৬৩ 

করেছিল ,সাংখাদর্শন ৷ সেই দর্শনের অন্তর্ভূক্ত অভিব্যক্তির ধারণ। 
অত্যন্ত চিত্বীকৰক যদিও আজকের দিনে অনেকের কাছে ত1 অসংস্কৃত 

বলে মনে হতে পারে! '্রাচোর মনীষীরা ছাড়াও প্রাচীন গ্রীসের 
দার্শনিকরাও এই প্রশ্ন সমাধানের জন্য চেষ্টা করেছিলেন | এবং যুগ 

যুগ ধরে এই প্রয়াস চলে আসছে । , 
জগতের স্ববপ কী? তা কি জড়বস্ত্ঃ ন শক্তি, ন৷ মন ? জড়বন্তুই 

বাকী? তা কি একগ্ুচ্ড সংবেদন ? অথবা! পুগ্জীহুত পরমাণু? কিংবা” 
শক্তির অচলরূপ ? বিশ্লেষণের পর জড়বস্ত্রর জড়ন্ব কি টিকে থাকে, না 
শক্তি বা বলে বিলীন হয়ে যায়? পরমাণু কি জড়বস্তর কণিকা, না 
শক্তির কেন্দ্র? এই প্রশ্নগুলি চিত্তাকর্ষক এবং তার উপর নিতা 

আলোকপাত করে চলেছে বিজ্ঞানের গবেষণা । হয়ত এ বিষয়ে আমর 

আজ য' জানি তার চেয়ে অনেক বেশি জানবে আমাদের পরে যারা 

আসবে তার।। তবে পরিদৃশ্যমান জগতের স্বরূপ সম্পফিত প্রশ্থের 
উত্তরের তত বেশি তান্বিক মূল্য নেই যেহেতু তার সতাতা শুধু 
আপেক্ষিকই থাকবে এবং পরমতত্ব তখনও অজ্ঞাত ও জ্ঞানাতীত 
থেকে যাবে । তৎসন্বেও তার কিছুট] বান্তব মূল্য থাকবেই । 

বাস্তব দিক “থকে অভিবাক্তি গ্রব্রিয়ার স্ববপ সম্পর্ষে আমাদের 

ধারণার মূলা কিন্ত আর'৪ বেশি। প্রাচীনকাল থেকে আজ পযন্ত 
অভিবাক্তি সম্পর্ষে কয়েকটি নত আমব্রা দেখতে পাই সাংখা মত, 

স্পেন্সারীয় মত, হেগেলীয় মত, নার্গসনীয় মত ইত্যাদি | এই ক্ষেত্রেও 

প্রতিটি মতে কিছু সত্য নিহিত আছে । যদিও আমার পারণায় আর 
সবের চেয়ে হেগেলীস্র তই সত্যের সমীপবতা । 

হেগেলেত্র মতে অনিব্যক্তি প্রক্রিয়ার প্রকৃতি ছন্দসমন্বয়ী ( তত্ব, 

বিপরীত তত্ব, তন্বসমন্বয় ) এবং ভাব ও বস্তু ছুয়ের মপ্য দিয়েই এক 

দ্ন্বসমন্বয়ী প্রক্রিয়া অনুক্তত | এখন; আমরা যা দেখছি নিঃসন্দেহে 

তার অপ্নিকাংশের ব্যাথ্য। ও কারণ দ্বন্ববাদে পাওয়া যায় কিন্ত সবার 

নয় । প্রকৃতপক্ষে অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া! ততখানি বৈচিত্র্যহীন ও একবিধ 

নয় যতখানি ছন্দবাদ থেকে আমাদের মনে হয়। যে সব প্রকৃত 



২৬৪ কোন পথে? 

অভিব্যক্তিতে এমন কিছু থাকে বা আকন্মিক, আপতিক, ছুত্রেয় 1, 
তার থেকেই আমরা মানতে বাধ্য হই যে, স্থজনশীল অভিব্যক্তির 
বার্গসসনীয় মতে কিছুট। দত্য আছে । তাছাড়া জৈবক্ষেত্র সম্পর্কে বলা 

যেতে পারে, ম্পেন্সারের সরল থেকে জটিল অভিমুখী অভিব্ক্তির 
ধারণাও অনার নয এব; জৈব অভিব্যক্তিকে কেবলমাত্র তত্ব, বিপরীত 
তত্ব ও তত্ব সমন্বয়ের স্থত্রে ব্যাখ্যা করা চলে শা । অতএব সবচেয়ে 

নিরাপদ ও স্ুবিবেচনার পথ হবে, সব মতবাদের মধ্যে কিছুট! 
সতাতা আছে ধরে নিয়ে আর সবের চেয়ে হেগেলীয় মত যে সত্যে 

মসীপবতাঁ তা মেনে নেওয়া । 

সংক্ষেপে। পরিধৃশ্যমান জগতের স্বরূপের প্রশ্নে, অগ্যাবধ বিজ্ঞানের 

কাছ থেকে আমর যা পেয়েছি তা জেনে আমাদের খোল। মনে থাকাই 

বা্ধনীয় । বিজ্ভানের আরও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও সত্য প্রকট 

হতে বাধ্য । ইতিমধ্যে আমাদের মনে রাখা উচিত জড়বাদ সম্পর্কে 

আগেকার ধারণা সম্পূর্ণ অচল হয়ে গেছে। একদিকে বৈজ্ঞানিক 
গবেবণ! অগ্তদিকে দার্শনিক বুক্তি ও অনুমান, এই ছুষের আক্রমণে তা! 
পধু'দস্ত। 



আমার বিবেক আমার নিজের 

৯ই ডিসেম্বব, ১৯৪০-এ এক সাক্ষাৎকারে প্রতিবেদন । 

প্রায়োপবেশনের পরে পবেই আটক অবস্থ। থেকে মুক্তি লাভ করে নেতাঙ্জী 

যখন অস্থস্থ শরীরে বিশ্রাম করছেন, তখন তার এক বন্ধু মহাত্মা! গান্ধীর কাছ 

থেকে পাঁওয়। এক টেলি গ্রামেব উপর তাকে মন্তব্য করতে বলেন। টেলি গ্রামটিৰ 

বিষয় ছিল বাংলা কংগ্রেসদলকে আবাব এঁক্যবদ্ধ করার জন্যে বহু ভ্রাতৃদ্বযের 
বিরুদ্ধে শাস্তঘূলক ব্যনস্থাব 'প্রভ্যাহাৰ। গান্ধীর টেলিগ্রাম ছিল এই | 

ওয়ার্ধাগঞজ, ২৮১১৪ 

[ বন্ধ ভ্রাতাদের প্রতি আমার শ্রন্থী ও সম্প্রীতি সত্বেও হস্তক্ষেপ কৰিতে 

অক্ষমতা এমন কি অনিচ্ছা জ্ঞাপনে ছুঃখিত। মনে হয় অবাধ্যত'র জন্য 

তাহাদের ক্ষষ। প্রার্থনা! ব্যতীত দণ্ডাদেশ প্রত্যান্গত হইবে না । 

নেতাজী এই মন্তব্য করেন : “আমার রাজনৈতিক গুরু ছিলেন 

দেশবস্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। তিনি আজ আর নেই ।তার কাছ থেকে 
আমি শিক্ষা! পেয়েছি, বাক্তিগত সম্বন্ধ গুলিকে; মানুষের পক্ষে বতখানি 

সম্ভব, রাজনৈতিক মতবিরোধের উধ্বে রাখতে হবে। এই জন্য, গান্ধী- 
বাদীদের হাত থেকে যে লাঞ্চনা আমি পেয়েছি এবং পাচ্ছি তা 

সত্বেও মহাত্মা গান্ধীর প্রতি গভীর ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও প্রীতি আমি' 

পোষণ করি। 

“সুইজারল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ বীর উইলিয়ম টেল-এর উপরে একটি 
কবিতা ইস্কুলে পড়বার সময় পড়েছিলাম 

শীস্তভাবে বলেন তিনি আমার জানু নত হবে 

ভগবানের কাছে কেবল ভগবানের কাছে, 



২৬৬ কোন পথে? 

অশ্নিয়ান শত্রু হাতে যখন আমার জীবন বাধা 
আমার বিবেক আছে তখন নিজের কাছেই আছে ।”১ 

“আমি আমার রাজনৈতিক কর্মজীবনে কখনো! কোন অন্যায় 
করেছি বলে জানি না । অতএব মহাত্সার কাছে আমার জবাব হবে 

ছ-একটি শব্দের রদবদল করে উপরের লাইনকটি |" 

১1 নুল কবিতা £হ 7৬5 10766 51791] 75000) 170 ০1170155910, 

00 05090. 2104 000 21010, 

1] 1166 15 11) 0100 4/8১7050110135 100005, 

1$0% 001050101)06 19 705 0৬18. 



বাংল। কংগ্রেসের জট 

বাংল৷ কংগ্রেসে ঘটনাবলীর উপরে নেতাজী ১৯৪০-এর ১০ই ডিসেম্বর থেকে 
২৪শে ভিসেম্ববের মধ্যে একাধিক বিবৃতি প্রকাশ করেন।' কংগ্রেসেব সর্বভারতীয় 
সংসদীয় সাবকমিটিব নামে মৌলান৷ আবুল কালাম আজাদ বঙ্গীয় কংগ্রেস 
সংসদীয় পার্টিব নেতা শ্রীপরৎচন্দ্র বন্ধুর বিঞদে। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ * করেন। 
'তাব ফলে বিধান সভার কংগ্রেসী দলে ঠিক মেই সময়ে নতুন এক জঙ্কট দেখা 
দেয়। এই বিবৃতিগ্ুলি একত্রিত কব। হয়েছে এবং বাদবিসন্ধাদেব খুঁটিনাটি 
বিষয়গুলি বাদ দিয়ে এই সম্পর্কে নেতাঙ্গীব মতামতসহ ম্ুসংবদ্ধ বক্তব্য নিচে 
দেওয়া হল। 

গত কয়েকদিন ধরে কতকগুলি চিন্তাভাবন। ক্রমাগত আমার মনে 

জাগছে, তার ফলে মনে মনে আমি অশান্তি ভোগ করছি । এইসব 

চিন্তাভাবন! খুলে বলতে পারলে আমার বিশ্বাস এখনকার তুলনায় 
কিছুউ। মনের শীস্তি ফিরে পাব এবং তা আমার স্থাস্থ্যোন্নতি ও রোগ 

নিরাময়ে সাহায্য করবে । অতএব যাতে ধীরেন্ুস্থে কয়েকটি বিবৃতি 

প্রকাশ করতে পারি সেইজন্য আমার ডাক্তারদের কাছ থেকে আমি 
অনুমতি নিয়েছি । এর মধ্যে কয়েকটি বিবৃতি আমার কাছে এখনই 

তৈরী রয়েছে । আমান জেলে থাকার সময়ে এগুলি অসম্পূর্ণ চিঠির 
আকারে লেখা | 

বাংলাদেশের কংগ্রেস মহল এখন যে বিষয় নিয়ে বিক্ষুব্ধ প্রথমেই 
আমি সেই বিষয়ে আলোচনা করছি, অর্থাৎ, শ্রীশরৎচন্দ্র বনু সম্পর্কে 
মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ফরমান । দেশ যখন এত বড় 
একট] সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলেছে এবং কংগ্রেস নেতারা নিজেরাই 
যখন বারে বারে এঁক্যের জন্ত আবেদন করছেন, তখন কী করে 
মৌলানা এরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলেন, তা আমার বুদ্ধির 
অগম্য । আমরা যে আমাদের দিক থেকে মনেপ্রাণে জাতীয় একতার 



২৬৮ কোন পথে? 
। 

জন্য উব্প্রীব এবং যা! কিছু মতবিভেদ ও সমস্যা রয়েছে তার 
সম্মানজনক মীমাংসা মেনে নিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত, তা আমি না 
বললেও পারি । কিন্ত কোন কোন কংগ্রেস নেতা যে মনোভাব গ্রহণ 

করেছেন, আমরা তা মেনে নিতে পারি না । যেমন, বামপক্ষের বন্ধু 
ও সহকর্মীস্থানীয় কারও কাছে সম্মানজনক আপসের কোন প্রস্তাব 
করা যেতে পারে না। অতএব, জনসাধারণের চোখে আমাদের 
হেয় প্রতিপন্ন করার বা আমাদের অপমান বা কলঙ্কিত করার যদি 
কোনপ্রকার চেষ্টা হয়, তাহলে অনিচ্ছাসত্বেও আমর! সেপ্রকার 

আক্রমণকে শুধু প্রতিহতই করব ন1; যে ক্ষেত্রে সম্ভব আমরা পাল্টা! 
আক্রমণ করতে বাধ্য হব । বৃহত্তর নানা সমস্যা নিয়ে আমর। বাাপূত 

আছি বলে মৌলানা এবং তার বন্ধুরা যেন না ভাবেন, আমর! 
আমাদের “ঘরোয়। ক্রণ্টে' দক্ষিণপন্থীদের আক্রমণ অগ্রাহা করব। 

১৯৩৯-এর জুলাই থেকে বঙ্গীয় প্রদেশিক কংগ্রেস কমিটির উপর 

যে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে, শ্রীশরৎচন্দ্র বস্তুকে আক্রমণ তারই 
আরেক পধায় মাত্র । অতএব এ ব্যাপারে বি. পি. সি.সি. অপরিহার্ষ- 

ভাবে লিপ্ত না হয়ে পারে ন1 | বঙ্গীয় কংগ্রেস সংসদীয় পার্টির মধ্যে 
মৌলানা! যখন জোর করে বিভেদ স্প্টি করেছেন, তখন বি.পি.সি.দি.-র 
জন! দরকার কার! তাদের পক্ষে, কারা বিপক্ষে । ওই পার্টিতে 

আমর] সংখাগরিষ্ঠ হই বা না হই, কিছু আসে খায় না। সংখ্যায় 
বেশিই হোক; কমই হোক, বাংলার আইনসভায় আমাদের বন্ধু ও 
সমর্থকরা কংগ্রেন সংসদীয় পার্টির নামেই কাজ চালিয়ে যাবেন। 

আইনসভাঘ্র আডহক কমিটি থেকে যারা সদস্য আছেন তার কংগ্রেস 
সংসদীয় পার্টি বলে দাবি করতে পারেন না, যেহেতু তারা একমাত্র 
বৈধ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির আন্ুগত্য স্বীকার করেন না । 

এ কথ! না বঙ্গলেও চলে যে, ধারা এখন বি. পি. সি. সি.-র পক্ষে 

১। কংগ্রেস হাই কমাগ্ডেব নীতির বিকদ্ধে নির্বাচিত কংগ্রেস কমিটি 
অদ্বিকাংশ সদন্ত বিদ্রোহ করার পর, হাই কম।ণ বাংলায় একটি আযাডহক কর্মি 

গঠন করেন । 



ংল। কংগ্রেসের জট ২৬৯, 

নেই, তার! পরবরতাঁ সাধারণ নির্ধাচনে পুনরায় মনোনীত হবার 
অধিকার হারাবেন । বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনে মৌলানার নামে 
কত ভোট পড়বে এবং বি. পি. সি. সি.-র নামেই বা কত পড়বে তা৷ 

আন্দাজ করতে বেশি বুদ্ধির দরকার হয় না। 

এবং এখানে এখনই আমি বলে রাখছি,* ক:্গ্রেস হাই কমাগ্ড 
তাদের বর্তমান নীতিতে যদি অটল থাকেন তাহলে পরবতাঁ সাধারণ 

নিবাচনের সময় শুধু বাংলাতেই নয়, সারা ভারতে একই সঙ্গে 

আব্েকটা নিবাচন হবে । গতবারে বামপন্থীদের কাধে চেপে দক্ষিণ- 

পন্থীর1! যেমন করে গদি দখল করেছিল, সে স্থযোগ আর তাঁর। পাবে না । 

সাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে-কোন প্রশ্ন সম্পর্কে চূড়ান্ত রায় দেবার 
অধিকার জনসাধারণের । বাংলার বর্তমান সংসদীয় জট থেকে যাতে 

উদ্ধার পাওয়] যায় সে বিষয়ে আমি একটা প্রস্তাব করতে চাই। 

মেলানা আবুল কালাম আজাদ শ্রীশরৎচন্দ্র বস্থুকে নিন্দাবাদ করেছেন 
এবং তাকে বহিষ্ষীর করতে চাইছেন। আর সবার তার উপর 
পুরোপুরি আস্থা আছে । কিন্তু বাংলার জনসাধারণ কী বলে? তাহলে, 
এই প্রশ্নে আইনসভার সব কংগ্রেস সদস্য পদত্যাগ করে পুননিবাচন 
প্রার্থী হোন । চুনোপ্পুটিদের সঙ্গে লড়াই করে লাভ নেই । মহাত্মা গান্ধী 
তার আশীবাদ ও সমর্থন দিয়ে ওয়াকিং কমিটির সদস্যদের নিজেই 

দাঁড় করান। তাদের বিরুদ্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির তরফ 

থেকে আমরাও প্রার্থী দাড় করাই । তারপর, সম্পূর্ণ আস্থার সঙ্গে 
এবং পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে আমর! নির্বাচকমগ্ডলীর রায়ের প্রতীক্ষা 
করব। মহাত্মা! কি রাজী হবেন? 

চে মা ৪ 

পার্টির আদেশ কার্যকর করতে মৌলান! পার্টি (সংসদীয়) নেতাকে 
পার্টি থেকে এবং আইনসভা! থেকে বিতাড়ন করতে চাইছেন। চরম 
গোপনতায় সংসদীয় পার্টিকে বিন্দুমাত্র না জানিয়ে মৌলানার সিদ্ধৃস্ত 
গৃহীত হয়েছে এবং তা গৃহীত হয়েছে ঘটন1 ঘটে যাবার প্রায় ছ'ম!স 
পরে। 



২৭৭ ' কোণ পথে ? 

প্রকৃতপক্ষে এই আক্রমণ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উপর 
এবং তার পরিষদীয় ফ্রণ্টের উপর আক্রমণ । বাংলার আইনসভায় 
আমাদের যে একট৷ শক্ত ধাটি আছে কে না জানে? এই ধার্টিটাকে 
মৌলানা ভেঙেচুরে ধংস করতে চেয়েছেন কিন্ত পারেননি 

এই ন্থত্রে মৌল'নাকে আমি একট। পরামর্শ দিতে চাই । তিনি 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এবং সংসদীয় পার্টির উপর এইরকম 
হুকুম বারী করে তাদের সম্পূর্ণ অগ্রান্য করেছেন । কিন্তু এই প্রদেশে 
তার না আছে সেই প্রতিষ্ঠ।, ন। আছে সেই লোকবল যাতে এখানকার 
লোকদের পক্ষে তার এই করত মেনে নেওয়া সম্ভব । তাই ভবিষ্যতে 

ভিক্টেটারের চালে চলবার সময় নিজের সম্বন্ধে এ কথ| যেন তিনি 
খেয়াল রাখেন । 

রী সী গর 

আশ। করি আমি প্রমাণ করে দেখাতে পেরেছি ষে শ্রীশরৎচন্দ্র 

বন্থুর বিকদ্ধে মৌলানার য1 কিছু অভিযোগ, তার কোনটারই কোন 
িন্তি নেই । মৌলানা শিজেও যে তার ছুধলতার কথ। একেবারে 

জানেন না তা নয় । সেই কারণেই ঘরোয়াভাবে ও সাধারণের সমক্ষে 

বাধাধরা একটা কারণ দেখানে। ছাড়। তার গতি নেই; যথ। £ শৃঙ্খলা- 
ভঙ্গ । শৃঙ্খলার সত্যিকার তাৎপধ কী এবারে পরীক্ষা করে দেখা যাক। 

কোন শ্বৈরতান্ত্রিক সংগঠনে শৃঙ্খলার অর্থ ওপরওয়ালা অফিসার 
ব। অফিসারদের হুকুম মেনে চল] । গণতান্ত্রিক সংগঠন এর অর্থ 

সংখা[গরিষ্ঠের ইচ্ছাকে স্বীকার করে নেওয়া । মৌলানা এবং তার 

চিন্তাধারার কংগ্রেসকর্মার। দাবি করছেন; যেহেতু নিখিল ভারত 
কংগ্রেন কমিটিতে তার! সংখ্যাগরিষ্ঠ, সংখ্যালঘু বামপন্থীদের উচিত 
বিনা প্রতিবাদে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা পালন কর! এবং তা যদি তারা 
ন। করে তাদের শান্তনোগ করতে হবে। সংখখ্যাগরিষ্ঠের শাসনাধিকারের 
এই নীতি স্বভাবত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ কর! 
দরকার | কিন্তু ত। করা হয়নি । এখানে এই বাংলাদেশে সংখ্যালঘু 
দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থী সংখ্যাগরিষ্টকে বিন। দ্বিধায় ও সংকোচে অগ্রাহ 
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করতে চাইছে এবং তাতে তারা সব সময় দক্ষিণপন্থী হাই কমাগ্ডের 
সমর্থন পাচ্ছে । এভাবে ছু দিক থেকে সমান স্ত্ববিধা নেওয়। চলে ন1। 

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে সং্যাগরিষ্ঠের শামনাধিকার ,মান। 

হবে এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে সংখ্যালঘুর শাসনাধিকার 
থাকবে__এ হয় না । অতএব দিনের পর দ্বিন মৌলানা “যে কোন 
মূল্যে শৃঙ্খলা রক্ষা”র যে যুক্তি দেখিয়ে চলেছেন তা ধোপে টেকে না। 

বল। যেতে পারে, যেহেতু হাই কমাণ্ড কংগ্রেসের সর্ধোচ্চ কার্ষ- 

নির্বাক সংস্থা, যেখানে যত কংগ্রেসকমী ও কংগ্রেস সংগঠন আছে 
সবার কর্তব্য তার নির্দেশ মেনে চলা । কিন্তু এই ধরনের শৃঙ্খলাচরণ 
একমাত্র কর্তৃত্কেন্দ্রিক সংগঠনেই সম্ভব। আমি আগেই বলেছি, 

গণতান্ত্রিক সংগঠনে শৃঙ্খলার একমাত্র অর্থ “সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনা- 

পিকার”। কোন অবস্থাতেই ত। বোধ হয় ওপরওয়াল। অফিসানের 
কাছে নতিম্বীকার বোঝায় না । 

বর্তমান ক্ষেত্রে মৌলান। বঙ্গীয় কংগ্রেস সংসদীর পাটিকে সম্পূর্ণ 
ভাবে অগ্রাহ্য করেছেন এবং পার্টির অজ্ঞাতস।রে পার্টির একটি 

প্রস্তাবকে কাধকর করার জন্য পার্টিনেতাকে শাস্তি দেবার উদ্যোগ 

করছেন। প্রস্তাবাট ছিল এই, অপার হাউসে পরোক্ষ নিবাচনের প্রশ্নে 

ভোটের দাবিতে পার্টিনেত। দলীয় সদস্তদের উপস্থিত থাকার জন্ত হুইপ 
প্রয়োগ করবেন । 

যদি এই যুক্তি প্রদর্শন কর! হয় যে, সংখ্যাধিক্যের শাসনাধিকার 
নীতি কেবলমাত্র নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ক্ষেত্রেই প্রয়োগ 

কর! যাবে এবং বাকি সব কংগ্রেস-সংগঠনের নিজস্ব স্বতন্ত্র অন্তিত 
বলতে কিছু নেই, অতএব তারা অন্ধভাবে হাই কমাণ্ডের অর্থাৎ 
নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ওয়াফিং কমিটির নির্দেশ মেনে 
চলবে--তাহলে আমাকে কংগ্রেস গঠনতন্ত্র উল্লেখ করতে হয়। 
গঠনতন্ত্রের ২ ধারায় স্পষ্ট বলা আছে, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিরু মত 
স্থানীয় সংগঠনগুলি নিখিল ভারত কংগ্রেস' কমিটির মতই কংগ্রেসের 
অবিভাজ্য অংশ এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির দয়ায় তাদের 



২৭২ কোন পথে ? 

উদ্ভব হয়নি । অতএব যে নীতিতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি 
চালিত হবে, সেই নীতিতেই প্রার্দেশিক কংগ্রেস কমিটিরও চালিত 

হওয়া উচিত। 
তাছাড়া, একজন ডিক্লেটার অথবা কোন এক চক্রের কর্তৃত 

বরদাস্ত কর। চলে বদি তাদের কারও নিদিষ্ট কোন অঞ্চলে তেমন 

প্রতিষ্ঠা বা আনুগত্য থাকে । বাংলাদেশ সম্পর্কে আসল অবস্থা কী তা 
মৌলানা, এমন কি মহাত্ম। গান্বীরও ন। জানার কথা নয়। 

শেষ পর্যন্ত; কংগ্রেসকে যেরূপ জাতীয় সংগঠন বলে আমর! দাবি 

করি যদ্দি তা সত্যি তাই হয়, সেই দাবির যৌক্তিকতা! নির্ভর করবে 
জনসাধারণের কতটা আস্থা ত। অর্জন করতে পেরেছে তার উপর । 

বাংলায় যেহেতু আভহক কমিটি জনসাধারণের আস্থাভাজন নয়, 

বালীগঞ্জ সারকুলার রোড অথব। ওয়ার্ধ থেকে যত ফরমানই আস্মক 

কিছুতেই তাতে প্রাণসঞ্চার কন্পে তাকে প্রাদেশিক কংগ্গেস কমিটিতে 
পরিণত করা যাবে না । অপরপক্ষে। এ ছুই জায়গ। থেকে কোন 
ফতোয়াই বৈধ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে খতম করতে 

পারবে না। এই কারণেই তথাকথিত অধিকারচ্যুত হবার পরও বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধীনে থেকেই আমর। কাজ চালিয়ে 

যাচ্ছি এবং ভবিষ্যতেও যাব । 

এই থেকে বোঝা যাচ্ছে, বাংলার আইনসভার যে সব সদস্ত বৈধ 

প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে মানেন। কেবলমাত্র তারাই বঙ্গীয় কংগ্রেস 
ংসদীয় পার্টির নামে কাজ করবার অধিকারী । যদি আডহক 

কমিটি চায় তারাও আইনসভায় আডহক পার্টি গঠন করতে পারেন 
কিন্তু তার] কংগ্রেস সংসদীয় পার্টির নাম আত্মসাৎ করতে পারবেন না। 

শৃঙ্ঘলারক্ষার যুক্তির সঙ্গে অনুরূপ আরেক যুক্তি প্রায়ই দেখানে! 
হয়ে থাকে । সাধারথ নির্বাচনের সময় আইনসভার সদস্যর] অঙ্গীকান্র- 
বন্ধ 'হয়েছিলেন এবং তার্দের তা মেনে চলা উচিত । এই যুক্তি এতই 
খেলো! যে এ সম্পর্কে কিছু বলা নিশ্রয়োজন । 

সেই অঙ্গীকার গ্রহণের পর থেকে সময়, পারিপার্খিক অবস্থা) 
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পরিষ্তিতি ইতা।দির আমূল পরিবর্তন হয়েছে । যে ওয়াফি: কমিটি 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক ক্রেন কমিটির আস্থাভাজন ছিল এবং যা 
প্রাদেশিক ক্রেন কমিটিকেও শ্রান্ধার চোখে দেখত-_-তার আর 

অস্তিত্ব নেই। আজ ওয়াকিং কমিটিতে বাংলার কংগ্রেসকমখদের 
অপিকাংশের আস্থ। আর নেই । বি. পি. সি. মর আস্থাভাজন নিশ্চয় 
তা নয়, এবং তার দিক থেকেও) ব. পি. সি. সি.-তও তার আস্থা! 

নেই । পুরনে। অঙ্গীকার আপনাআপনি তাই বাতিল হ্বয়ে গেছে । 

আগেকর ওয়াকিং কমিটি, সেইসঙ্গে আগেকার পারিপার্থিক অবস্থা ও 

পরিস্থিতি আমাদের ফিরিয়ে দিন-__তখনই আগেকার অঙ্গীকার পালন 

করা হচ্ছে দেখতে পাবেন- অন্যথা নয় । 

আমি জানি, ঘুক্তির দোহাই দিয়ে বলা হবে। সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান 
মাত্রেই “নীতিনু পারাবাভিকতা বলে একট জিনিস থাকে । |কন্ত 

বৈপ্নবিক পর্সিবন যখন দেখ। দেয় তখন “নীতির পারবাভহিকত।” 

সম্তব নয়। 

নী নঁ না 

বি. পি স. সি.-ই 'একনাত্র সংগ্ঠন নয় যা হাই কমাগ্ডের হাতে 

নিগহীত ৬য়েছে। অন্য প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিরাও, যেমন দিল্লী, 
কেরালা ইতাদির, সমানভাবে নিগৃহীত হয়েছে । কিন্তু কগ্রেসী 

ডিষ্টেটরর। বাছুদণ্ড ঘুরিয়ে এই সংগঠনগুলিকে খতম করতে পারবে 

না। ভাঁই কমাঞ্ডের দয়ায় এই সংগঠন গুলি গড়ে ওঠেনি, হাই কমাগু 
তাই কলমের এক খোচায় তাদের লোপ করতে পারে না। যতদিন 

এইসব সণ্গঠনের উপর জনগণের আস্থা! থাকবে? তারা কংগ্রেস 

কমিটি ঠিসেবে কাজ চালিয়ে যাবে | কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসার 
প্রশ্নই উঠতে পারে না, যেহেতু আমরাও কংগ্রেসকমী এবং আমাদের 
সংগঠনগুলিও কণ্গ্রস সংগঠন | সংসদীয় ক্ষেত্রের বাইরে হাই কমাণ্ডের 
সঙ্গে যেমন আমরা লড়াই করেছি ভবিষ্যতে দেশব্যাপী নিবাচনেও 

যদি তাদের সঙ্গে আমাদের প্রতিদ্বন্দিতা করতে হয়, তাহটল তা 

আমরা কংগ্রেসের নামেই করব, কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে করৰ 
৬১৮৮ 
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না। কংগ্রেস আর কারও কাছে যত আপনার, আমাদের কাছেও 

ততট। | 

শুনলাম মৌলানা সবাইকে বলে বেড্রাচ্ছেন তানি বাঙালীর 
চেয়েও সাচ্চা বাঙালী । তাই যদ হন, তালে তিনি যেন বাংলার 

এীতিহ্া এবং আমাদের মহান নেতা দেশবস্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পদাঞ্চ 
অন্ুমরণ কর্ধেন। তাহলে |ঙনি যেন তার প্রতিহিংসানীতি ত্যাগ 

করে সম্গ্রাতি ও সহনশীলতার মপ্যে দিয়ে এই প্রদেশের জনস|ধারণকে 

এঁকাবন্ধ করেন। সম্প্রীতি ও সহনশীলতার মধো দিয়েই দেশবন্ধ 

শত্রুকে মিত্রে পরিণত করে একাবদ্ধ বাঁল। গড়ে তুলোছলেন। অন্ত 

কোন উপদেশই এই প্রদেশের মর্মষ্পর্শ করতে পারবে ন। | 

বঙ্গীয় কংগ্রেস সংসদীম পাটির মিটিং শেষ মুহ্র্তে মুূলতবী রেখে 
মৌলান। "আবুল কালাম আজাদ ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা চরম পরাজয়ের 
হাত থেকে নিজেদের মান বাচাবাপ চে করেছেন। কিন্তু 

গঠনতাদ্বিক পঞ্ধত সম্পকে শৌলানার খাদ কোন ধারণা খ।কত 
তাহলে 5ম ধুতে পারহেন দয, খখারাতি পাটি মিটিং আহ্বান 

করার পর ভার ব। বঙ্গীয় সপদীয় পার্টির জেনারেল সেটার তা 
বাঙতল কর্পবার কৌন কম ত। ব! অধিকার ছিল না| 

বেপয়ে।য়। ছবপদন্তির সঙ্গে উল্লিখিত মিটিং বাতল কর হকুখ 

দিয়েই মৌলানা ক্ষান্ত হননি; 1তনি 'এখন চাবুক হাতে ভাজি 

হয়েছেন; যার! ভর র।জকীয় বেআদব হুকুমনাম। মাথ। পেতে মেনে 

নেয়মি হাদদর শায়েস্তা করতে । মৌলানা বরাবরই জাহির করে 
থাকেন, তিনি বাঙালীর চেয়েও সাচ্চ। বাঙালী কিন্ক ছনিয়ার এই 
প্রান্তে যে আতিখেয় ত।; বাবহার ও ভব্যতার চল আছে সে বিষয়ে 

তিনি সম্পূর্ন অন্ত । জেনাপ্সেল সেক্রেটাপির আমন্ত্রণে এবং তারই 

উদ্যেগে মংসদীয় পার্টির সদন্তর। যখন তার বাডিঙ সমবেত হন, 
তাদের অভ্ভাথন। করে আসন গ্রহণ করতে বলার মত সামান্য 

ভদ্রতীবেপও মৌলানাক্ ছিল না। যতক্ষণ তার। তার বাড়িতে 

ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি একবারও দর্শন দেননি । 
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মহামহিম মৌলানার এবার বোঝবার মর হয়েছে ধে মোগল 
বাদশার চালে চলতে চেষ্টা করে কোন ফয়দা হবে না। তা করার 

প্রয়।ণ করে তিনি নিজেকেই হাস্াম্পদ এনছেশ। বাংলাদেশে মুষ্তিমের 
অন্তরগমী ও মংসাখান্ত ঘ। প্রভাব তার আছে তারই জোনে তিনি 

এই প্রদেশের বুকে ছরসুস চালিয়ে যেতে পারেন না। 
'আমি স্থিরশিশ্চিত বঙ্গীয় কংগ্রেস সংসদীয় পার্টির সদস্তসা। ত।র 

হালফিল হুমকিকে মথাযোগ্য তাচ্ছিলোপর সঙ্গে গ্রতণ করবেন । 

মৌলানাকে আমি পরামর্শ দিচ্ছি, এই প্রদেশে আরও বিভেদ কটি 
করার প্রয়াস থেকে তিনি ক্ষান্ত হন। বরঞ্চ ভারতের জনসাধারণ 

আপাতত ব্যাপকতর নে সব প্রশ্ন নিয়ে বিচলিত (সহসব দিকে তার 

সামথা ও মনোধে।গ নিবন্ধ করুন। 

আর 'গএকটি কথ। বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করাছি। মৌলানাকে আরম 
জানিয়ে গ্লাথছি, +ংগ্েসের প্রজ্ঞ।ব ও গঠনশগ্র অভ্তযাসীও নিখিল ভারত 

সংসদীয় সাবকামন্টকে (তশি যতখানি সবশাক্তিনান বলে মনে করেন, 

৩৩ট। ৩ নয়। শিখিল ভারত আঞন্পায় সাব মিটিকে প্রাদেশিক, 

কংখেস +মিউশির সঙ্গে হাত মিলিয়ে চাজ করতে তয়, এবং বালান 

কথ। খাদ সলতিত হয়। কে না জানে এখানে বৈধ প্রাদোশক কশ্রেম 

কাটি কোটি? আরেকবার মৌলামাকে আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি 

"য, বংলাদেশে খদি কখনও প্র।দেশিক িবাচন অনুষ্ঠিত হয় 

এখানকার প্রাদেশিক কংগ্রেন কমিটিই সেই নিবাচন চালাবে এব; 

তখন আমর দেখে নেব এই কংগ্রেস থেকে উদ্ভুত আাডহক 
কমিটির নিবাচনে কী হাল হয়। 

কংগ্রেসের মোগল বাদশাহটি খুব তাড়াতাড়ি একটি ভাড়ে 

পরিণত হচ্ছেন । মোহগ্রস্ত হয়ে তিনি ভাবছেন, বালীগঞ্জ সারকুলার 

রোডের তার কামরা থেকে মাঝে মাঝে তার শাস্তিমূলক ব্যবস্থার 
বজ্নিক্ষেপ করে তিনি বাংল। মুলুককে শাসনে রাখতে পারবেন | 

তিনি ধা করে চলেছেন তা যে খোদ কংগ্রেস গঠনতন্ত্রেরই বিজ্পাধী 

সেদিকে তার খেয়লই নেই । এবং তার শাস্তিমূলক ব্যবস্থার দাপটে 
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তিনি যে কংগ্রেস থেকে আপামর জনসাধারণকে শীঘ্রই বিভাড়িত 

করে ছাড়বেন, তাতে তার বিন্দুমাত্র মাথাবাথ! নেই। 
তাঁকে দেখে আমার শেষ মোগল সম্রাটদের কথ। মনে পড়ে 

যায় | তখনও পর্যন্ত রাজকীয় জাঁকজমক আড্ডম্বরের মধ্যে থাকার ফলে 
তার| .একেবাপেই বুঝতে পারেননি যে তাদের পায়ের তলা থেকে 
মাটি সরে গেছে, বুঝতে পারেননি তাদের সাম্রাজা আগেই বেহীত 
হয়ে গ্রেছে। আমাদের এই একালের বাদশাহর কাণগুজ্ঞান কে 

ফিপিয়ে আনতে পারে, আমি ভেবে পাই না । 
ওয়াকিং কমিটি তার সব ক্ষমতা! মহাম্সা গান্ধীকে অর্পণ করে 

এবং তার বেশির ভাগ সদস্তই জেলে চলে যায়। মৌলান। আবুল 
কালামের হাতে তাই কোনই ক্ষমতা নেই, তবু তিনি বিখ্যাত ফর।সী 

সম্রাটের মত ভেবে চলেছেন-__“আমিই ব্লাষ্ট্র। আজ যদি কান 

একজন বাক্তির কংগ্রেসের নামে কথা বলার অধিকার থকে, ভ| 

আছে মহাত্মা গান্ধীর, মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নয়। 
প্রমন কি যখন ওয়াকিং কমিটি চাল ছিল, তখনও ন। প্রেসিডেন্টের 

না নিখিল ভারত সংসদীয় সাবকমিটির শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের 

অধিকার ছিল । শাস্তিমূলক বাবস্থা গ্রহণের যখনই দরকার হোক, 
ওয়াকিং কমিটিকে সবদ মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে । 

এ বিষয়ে মৌলানার নর্দি কোন সন্দেহ থেকে থাকে, তাকে, 

অনুরোধ করছি) ওয়াকিং কমিটির যে প্রস্তাবে সংসদীয় সাবকমিটি 

নিয়োগ কর। হয়েছে তার শর্তগুলি তিনি যেন নজর করে দেখেন । 

নিয়মশঙ্থল! ও অঙ্গীকার রক্ষার ধুক্তি মৌলানার একমাত্র সম্বল। 
কিছুতেই তিনি বুঝছেন না, যেহেতু সেই অঙ্গীকারের পরে কংগ্রেসের 
ভিতরে বৈপ্লবিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে অতএব এ যুক্তি আর টেকে 
না। ওয়াকিং কমিটি জনগণের আস্থ। হারিয়েছে । বাংলাদেশে ওয়াকিং 

কমিটি বিধিসঙ্গত প্রার্দেশিক কংগ্রে কমিটিরও আস্থাভাজন নয় । 
ফছো সেই অঙ্গীকার আপনি বাতিল হয়ে গেছে । ১৯৩৬-৩৭ সালে মে 

পরিস্থিতি ছিল তাতে এবং সেইসঙ্গে তখনকার ওয়াকিং কমিটিকে 
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ফিরিয়ে আন! হোক) তাহলেই অঙ্গীকারের দায় স্বীকার কর! হবে | 

বর্তমান 'ওম়।ফিং কমিটি ১৯৩১-৩৭এর কমিটির উত্তরাধিকারী, এই 

যুক্তিও অপার, কারণ, খৈল্পবিক সঞ্চট যখন দেখা দেয় তখন 

আগেকার আনুগতা অঙ্গীকাব কিছুই টিকে থাকে ন।। 
কংগ্রেস গগন শন্প ব। গঠন হান্ত্রিক বিধিবিধ'ন যাই ধণুক না কেন; 

মৌলানা নিজে হয়ত ভাবছেন, তাপ মুখের বয়ানই বিধান । এই 

কারণেই, বিধিবিধান ও নিয়মকর্স সম্পর্কে অজ্ঞতাবশে' তিনি 
অতান্ত পুষ্টতার সঙ্গে বঙ্গীয় কংগ্রেস সসদীয় পাটির যে বাধিক সভা 
জেনারেল সেক্রেটারি নিয়মসম্মতভাবে আহ্বান করেছিলেন তা! 

বাতিল করার আদেশ দেন। এবং এই কারণেই পাঞ্জাৰ কংগ্রেস 
সংসদীয় পার্টিকে কোন ব্যক্তিবিশেষকে নেতা নিবাচিত করার নির্দেশ 
দিয়ে একই 'পকান ধুষ&তার তিনি পরিচয় দেন । 

মৌলানার ছু্ভাগা,ওই পার্টি তার হুকুমনাম। সন্বেও সর্দার সম্পুর্ণ 

সিংকে নেত। নিবাচিত করেছে। কিন্ত 'এই সর্দারজী নে তারূপে নির্বাচিত 

হবার পর থেকে মৌলানা তার পিছনে লেগে রয়েছেন । মোগল 
বাদশ[হ 'এখন কংগ্রেস পার্টি থেকে সদার সম্পুধণ সিংকে বহিষ্ষারের 
আদেশ দিয়েছেন। সেই পাটি তাদের নেতাকে তা।গ করবে ন. 

বাংল।দেশের মত নেতার সপক্ষে দাড়াবে, যখাকালে ত। দেখা খাবে । 

যাই ঘটক, মাস্টার তারা সিং এবং সর্দার সম্পুরণ সিংয়ের মও 
গণাশান্য নেহার কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করে কংগ্রেস হাই কম।গু 

যে কার্ধত শিখদের কংগ্রেস থেকে দূত করে দিতে চাইছে তাতে 

কোনই সন্দেহ নেই । শুধু এইটুকু আশ। করা যেতে পারে শিখর! 

নারবে এই মোডপি মাথ! পেতে নেবে না, যেহেতু কংগ্রেস একটি 
জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং কোন ব্যক্তির বা গোন্ঠীর সম্পন্ভি নয়। 

যেভাবে আমাদের মোগল বাদশাহটি সবত্র ভঞ্জল করে চলেছেন 
তাতে সং ব্াক্তিমাত্রই চিন্তিত হবে। সর্দার সম্পুরণ সিংয়ের সাম্প্রতিক 
বাপারে কংগ্রেসের সবাধিনীয়ক হিসেবে মহাত্মা গান্ধীকে ব্যবস্থ! 

কর। উচিত ছিল, কিন্তু মৌলান। মাথ! না গলিয়ে থাকতে পারেননি । 



২৭৮ কোন পথে? 

এখন দেখা যাচ্ছে সিন্ধুর ব্যাপারেও তিনি গোলমাল 
পাঁকিয়েছেন। মৌলানার দাকণ বিরোধিতা সত্বেও আসামে যখন 
কংগ্রেস কোআলিশন মন্ত্িসভ। গঠন কর! হয়, তিনি ভবিত্বদ্ধাণী করেন, 
মন্ত্রিসভার সঙ্গে সঙ্গে পতন ঘটবে | কিন্ত আমি যা বলেছিলাম সেইমত 
ওই মন্ত্রিসভা সর্বপ্রকার আক্রমণ সন করে পাহাড়ের মত অটল রয়ে 
গেল । যখন যুদ্ধ বাধল মৌল।না তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করলেন । 
সেখানে কংগ্রেস পার্টির যারা রাজনৈতিক প্রতিদন্দী ছিল তাদের 

হাতে তিনি ওই প্রদেশটি সমর্পণ করলেন । 

সিন্ধুতে, তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী খাবাহাদুর আল্লা বক্স কংগ্রেস পার্টি 
সমেত অন্যান্ত পাটির সক্ষে হাত মিলিয়ে কোআলিশন গঠন করবার 
জন্য যখন মরিয়। হয়ে উঠেছেন এবং কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ভিসেবে আমি 
যখন হার প্রর়াসকে দুঢতার সঙ্ষে সমর্থন করছি, মৌলান! তখন তার 
(বিরুদ্ধে দাড়ালেন । তার কলে নীরে শীরে অবস্থার অবনতি ঘটল এব: 
পরিণামে সিন্ধুতে দেখা দিল 'এক বিশ্বক্ছল আবস্য| | 

সিদ্ধতে দীঘকাল থাকার পর সবেমাত্র সেইদিন মৌলান। 
প্রতিশ্রুতি দিলেন, সেখানে স্থায়ী মন্িসত্তা গঠিত হবে এবং 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিছিত ভবে, কিন্ত এখন দেখা য।চ্ছে তার সব 
আয়েজনহ বানচাল ততে চলেছে । 

পরিশেষে মৌলানার কাছে আরেকবার আমি আবেদন করাঁছ, 
স্থানীয় 'ও প্রাদেশিক বাপারে ডিক্টেটারের চালে চলা থেকে তিশি 

যেন বিরত থাকেন । বাংলাদেশে মিউনিসিপাল নিবাচনে, প্রাদেশিক 

আইনস'ভার নির্বাচনে, প্রাদেশিক পরিষদের নিবাচনে এবং কেক্দ্রীয় 
'আইনসভার নিবাচনে অসংখবার তিনি সমুচিত শিক্ষা পেয়েছেন । 
এই প্রদেশে তার কতটকু 'প্রভাবপ্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তা আছে 
এবারে ত। তার ঝোঝবার সময় হয়েছে । নর্দি তিনি তার বঙ্তমানেন 

আবম্মহনননীতি পব্িহার করে সমগ্র দেশকে ব্যাপকতনর সে 

সমন্তাঞচলি বিচলিত করছে সেইদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন) তাহলে 

তিনি দেশের বিরাট একটা কাজ করবেন। 
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* ৩৮১ এলশিন রোড 

কলিকাত' 

১৯শে টিমেখর, ১৯৪০ 

মান্যবরেষু, 

আনেক ছিপামংকোচের পর আপনাকে চিঠিতে বাজার পরিদ্থিতি 

জানাব শ্যির করেছি, যদিও আমি নিজে এখনও শমাংশায়ী আছি। 

নিশ্বঘট অততান্থ জকরী এবং দেরি কর! চলে না | তাছাডা, এসীভাগ)- 

বশত সাপনি এই সমঘ়ে বাংলাতেউ রয়েছেন, সেই কারণে আপনার 

পক্ষে সনেক্ষমিনে পরিস্তিতটা। বিগুর কর। এবং সেহসঙ্গে আমি যা 

বলছি নার সত যাচাই করা! সহজ হনে! এই সুযোগ ছুলভ 

এবং জনসাধারণের ম্বাথের কথ! বিবেচন। করে জামার পক্ষে এই 

স্বনোগ পছড়ে দেওয়া উচিত হবে না। আপন।র সময এপভপণ এবং 

সনে।যোগ আ।কমণ করার ধদি আমার অন্যান হসে থাকে তাতলে 

শু] এই কারণে মাজশীয় | 

১। ১৯৩? সালের ভারতশাসন 'আইনে টা? স্বায়ভ- 

শসনের কাঠামো খাকা মংত্বও সপরিষদ ব্ডলাটেব পআদেশিক 

ক্ষেত্রেও কিছু কিছু দায়িহ রয়েছে | কিন্ত প্র।দেশিক ব্যাপার নিয়ে 

আপনি নিবিষ্ট থাকবেন 'এবপ প্রতাশ। কর।র পাক্ষে একমাত্র গঠন- 

তান্বিক বিপানটকই যখেই নয়। অবশ্টা বুদ্ধের ফছে ভারতে যে 

গঠনতান্ত্রক পরিবর্থন স্ুচিত হয়েছে ত। কেন্দ্রাভিমুখী। এ ছাড। সমগ্র 

ত্রিশ ভারতের শাসন-দায়িত্ব 'এখন সরাসরি ভারত সরকারের । 
৩। যে সমস্তা আপনার কাছে আমি উপস্থাপিত করতে, চাই 

সোজানুছি আমি 'এখন সেই প্রসঙ্গে আসছি। বাংলাদেশ যে 

মন্ত্রিসভার শাসনাধীন, উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি উভ্য়তই তা প্রবলভাবে 



২৮০ কোন পথে ? 

সাম্প্রদায়িক | এই শাসনের আড়ালে একটা বোঝাপড়া রয়েছে-_ 

সম্ভবত অলিখিত একটা বোঝাপড়।। তার একপক্ষে আছে মুসলিম 

এম. ১এল. এরা 'এবং অপরপক্ষে আছে ইংরেজ সরদার ও হ্ংরেন্গ 

সওদাগরী সমাজ । সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে, মুসলিমদের খা খুশি তাই 

করতে কোন বাধ। নেই; অথচ রাজনৈতিক প্রশ্থে গভনরের ও ইংরেজ 

সওদাগন্ী সমাজের ইচ্ছাকেই মান্য করা হয়। উভয়পক্ষের কোন- 

দিকেই মারা নেই। ১৯৩৭ সাল থেকে বাংলার শাসনপটে তাদের 

কেন স্থান নেই । তাদের বাইরে খাকাতে তেমন কিছু এসে যেত ন। 

যর্দে যুক্তিসক্ষতভাবে যতটরক সতত।, খোগাতা ও অপক্ষপাতিত্ব 
শাসনব্যবস্থাম থাকা দরকার শ!সনকার্ধে ৬তট্রকু থাকত | ছুর্ভাগাবশত 

তা নেই। নগ্ন সাম্প্রদায়িকতা মনে হয় এই শাসনব্যবস্থার মুলনীতি। 
অযোগ্যত। ও ছুনাতি তার পর বৈশিষ্টা। 

9। একটা কথা এখনই আমার লে রাখ। দরকার | উল্লিখিত- 

ভানে বাংলার মন্ত্রিপভাকে নমালোচন। করেছি বলে গ্রামার মানসিক 

দুর্টিভলির সঙ্গে হিন্রুমহাসন্ভার পৃর্টিভঙ্গির কোনই মিল নই । 
মুসলিমদের স্বাথ জড়িত সবকিছুতে তাদের প্রাপা মঙ ন্বেচ্ায় ও 

সানন্দে শ্বীকার করে নিতে আমার মত লোকেরা সবদ| প্রস্তৃত | এ 

বিষয়ে আমাদের মদিচ্ছ। অতীতে আমাদের কাজে আমর। প্রমাণ 

করেছি-_-যষে কাজের কলে হিন্দুদের মপ্যে যারা সাম্প্রদায়িক 

মনোভাবাপন্ন তাদের কাছে আমপ্পা অপ্রিয় হয়েছি। আজ সারা 

'ভারতে সম্ভবত আমব্রাই একমাত্র পার্টি যার। 'এখনও ছুটি 'প্রধান 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনার আশা রাখে এবং ভারতীর 

মুনলমানদের বিরাট এক অংশের শুভেচ্ছ। এখনও দাবি করতে পারে। 

৫| এ দেশে ব্রিটিশশাসনের ন্ুত্রপাত থেকে বাংলাদেশেই যে 
ভারতীর জাতীয়তাবাদ লালিত হয়েছে এ ব। কেউ অস্বীকার করবে 
না । এবশেষ করে হিন্দুবাংল। বিগত দশক গুলিতে জাতীয়তার ধারায় 
চিন্তা করে এসেছে এবং তারই ভিন্তিতে নিজেদের গড়ে তোলার 
প্রয়াস করেছে। তার ফলে হিন্দুমহ।সভা কখনই এখানে দৃঢপ্রতিষ্ঠ 
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হতে পারোন। কিন্তু আজ মুমলিম সাপ্প্রদায়িকতার “ অনিবাধ 
প্রতিফলম্বরূপ হিন্দু বাংলার সান্প্রদাষিকতার প্রভাৰ ছড়িয়ে পড়ছে। 
সং্প্রদায়িক ঘৃণির অন্তহীন আবর্তের মধ্যে পড়ে যারা জাতীয়তায় 
বিশ্বাসী তারাও অসহায় বোধ করছে। 

৬|। অবশ্য এ কথ! বলা নেতে পারে, ১৯৬৭ সাল থেকে 

বাংলাদেশের হিন্দুরা যে শিগৃহীত হচ্ছে। অথবা তাদের মধ্যে মে 

সাম্প্রদায়িকতার প্রসার হচ্ছে বা শাসনব্যবস্থা সাম্প্রদ্যায়িকতায়। 

অযোগ্যতায় ও দুর্নীতিতে কলুষিত হচ্ছে, এ সবের সঙ্গে ইংরেজ 

সরকারের বা হংরেজ সওদাগরী সম্প্রদায়ের কিংবা সাধারণভাবে 

মুসলিমদের প্রত্যক্গত কোন যোগ নেই । কিন্তু তা কেবল আপাত 

সতা | আমার বক্তব্য 'এই যে, আজ যদিও বাংলার হিন্দুরা ছুর্দৈব ও 
বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে, অবস্থার এমন পরিণতি ঘটছে যাতে খুব 
শীঘ্রই অপরাপর সন্প্রদায়গুলিকেও তা প্রভাবিত করবে । অন্যভাবে 
বলতে গেলে বলা যায়, বাংলাদেশের মুসলিম মন্ত্রিগুলী যে অস্ত্র নিক্ষেপ 
ক্করে চলেছেন 'অনতিবিলন্বে তার প্রত্যাঘাতের শিকার হবে আর 

সব সম্প্রদায় । এবং বাংলাদেশে যেদিন সিন্ধুর সঙ্কট দেখ! দেবে; 

পরিস্থতি তখন এমন হবে যে কান প্রতিকার সম্ভব হবে না । 

৭। বাংলার নিদারুণ সঞ্কটাপন্ন পরিস্থিতির প্রতি আপনর দৃষ্টি 
আকধণ করতে চাইছি, তার কাপ্ণ এই নয় শে, হিন্দুরা ছংসময়ের 

মধ্যে দিয়ে চলেছে, তার কারণ এই যে, অনিবিলম্বে এর 

প্রততিবিধানের উপায় যদি না পাওয়া নায় এবং তা কাধকর করা শ। 

হয় ভাহালে সমগ্র প্রদেশের ভবিষ্যৎ শান্তি বিদ্বিত হতে পারে । 
৮ এর অন্থতম সম্তভাবা প্রতিবিধান এবং বর্তম।ন অবস্থাবিপাকে 

মনে হয় সবশ্রেষ্ঠ প্রতিবিধান, এমন একটি পরকার গঠন করা ষ! 
প্রধান প্রধান সম্প্রদায় ছুটির আস্থাভাজন হবে এবং সমগ্র প্রদেশের 

কল্যাণে আম্মনিরোগ করবে । ন্যায়বিচার, সততা ও যোগ্যতার উপর 

প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থাই এই সমস্তার আদর্শ সমাধান। বর্তমানে 

যদিও আমাদের কিছু মন্ত্রী আছেন ধারা নিজেদের হিন্দু বলে 



২৮২ কোন পথে? 

পরিচয় দেন, তাদের উল্লেখযোগ্য কোন প্রন্ভাব নেই । এর ফলে 

বর্তমান সরকারের উপর সমগ্রভাবে হিন্দুসম্প্রদয়ের কোন আস্থা 
নেই। তফসিলী জাত্িদের সম্পর্কে বলতে গেলে, বঙ্গীয় আইনসভায় 
তাদের অধিকাংশ প্রতিনিপি বিরোধীপক্ষের আসনে বসেন 'এবং 
তফসিলী জাতির ছুজন মন্ত্রীর উদার হাতে অনুগ্রহ বিতরণের ক্ষমত! 

থাকা সন্বেও তারা আইনসভায় তফসিলী জাতির বিরোধিতায় ফাটল 
ধরাতে সঙ্গম ভননি | মুসলমানদের সম্পর্কেও সঙ্গতভাবে বল! যেতে 

পারে যে. তাদের মধ্য প্রভাবশ।লী একটা অংশ বর্তম।ন প্রতিক্রিয়া 

শীল শাসনব্যবস্থ।র প্রতি অতান্ত বিৰপ মনোভাব পোষণ করেন । 

তার প্রমাণ কৃষক প্রজা পার্টি। এদের প্রভাব মোটেই উপেক্ষণীয় 
নয়। এই পার্টি বরাবর বিরোধীপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলেছেন । 

৯। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই ব্যাপারে আপনার বিরাট একটা 

দায়িব আছে। প্রতাক্ষ দায়ি আসছে গঠনভাস্থিক স্বত্রে। পরোক্ষ 

দায়িতের যূলে আছে বাস্তব এই সত্য ষে, বর্তমান মন্দিমগ্ুলী তার 
অস্থিহের জগ্য সম্পূর্ণভাবে গভর্নর ও ইংরেজ সওদাগরী সমাজের উপর 
নির্ভর করে। 

১০ | আপনি যদি বাংলাদেশের পরিস্তিতি সম্পর্কে খুশী থাকেন, 

তার কারণ যাই ভোক, আমার তাঠলে, আর বলার কিছু নেই, 

তাহলে আমার 'এই চিঠিটাকে সম্পূর্ণ অগ্রান্থ করতে পারেন | তবে 
আমরা জানি, পরিস্থিতি দাকণ সঙ্কটাপন্ন এবং তা মতা, এবং ইংরেজ 

সরকার ও ইংরেক্গ সওদাগরী সমাজ উভয়েই নিজেদের স্বার্থে এই 

ব্যাপার সম্পর্কে অবহিত হবেন। হলওয়েল মন্ুমেণ্ট সত্যাগ্রহের ক্ষেত্রে 

বেসরকারী ইংরেজ সমাজ দূরদশিতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং তার 

জন্য তারা ভূয়সী 'প্রশংসাও পেয়েছেন। বর্তমানক্ষেত্রেও তাদের 
রাজনৈতিক সুক্ষবুদ্ধির অভাব ঘটবে না, খুবই সম্ভব । 

১১। আরও একটি প্রতিবিধানের উপায় আমার মনে হচ্ছে যুদ্ধ 
চলাকালে গঠনতন্বকে স্থগিত রাখা । কিন্ত সমাধানের অন্য উপান্ন যখন 

রয়েছে তখন ওই উপায় সম্পর্কে আপাতত আমি কিছু বলতে চাই ন1। 
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১২। ১৯৩৭ সাল থেকে বাংলাদেশের জনজীবনে ইংরেজ সরকার 
ও ইংরেজ সওদাগরী সমাজ যে ভূমিকা পালন করে আসছেন তাই 
যদি করে চলেন তাহলে অনিবার্ধগতিতে অবস্থার অবনতি ঘটবে, 

'এবং শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থায় পৌছবে যখন আর প্রতিকার সম্ভবপর 
নয়। হগাগাক্রমে পরিণামে যদি তাই-ই ঘটে, তাহলে আমাদের 

অন্তত এইটকু সান্তনা থাকবে যে এ বিষয়ে যথাসময়ে আমরা 
দেশে সর্বোচ্চ শাসনকরার দৃষ্টি আকধণ করেছিলাম | 

ভবদীয় 

সুভাষচন্দ্র বন্থু 

৩৮1১ 'এলগিন রোড 

কলিকাত। 

ত।বরিখ ৩র। জানুয়ারী, ১৯৪১ 

মান্যবরেষু, 

গত ১ল! তারিখে মিস্টার লেইথওয়েট এর পত্রে আপনি যে বাণী 

পাঠিয়েছেন তার জন্য পন্যবাদ জানাই | বাংলাদেশের পরিস্থিতি 
সম্পর্কে আরও একটি বিধ্য় আপনার গোচরে আনা আমার উচিত 
ছিল বলে মনে করি। 

১। প্রায় হু'মাস আগে বাংলা সরকার নতুন এক বিজ্ঞপ্ধি প্রচার 
করে সবপ্রকার সভা), শোভাযাত্রা, প্রতিবাদ সা ইত্যাদি নিষিদ্ধ 

ত্করে দেন, অথচ এইগুলি জনসাধারণের জীবনযাত্রার অপরিহার্য অঙ্গ । 

১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধবার সময় বাংল। সরকার যে আদেশ জারি করে 

এই আদেশ তার থেকেও কঠোর । 

৩। খারা সরকারি মুখপাত্র তাদের জিন্দ্রাসা করটৈ তার! 
সচরাচর বলে থাকেন, তথাকথিত নিষেধাজ্ঞা বস্ততপক্ষে নিষেধাজ্ঞাই 



২৮৪ কোন পথে? 

নয়__যেহেতু সংশ্লিষ্ট কর্তূপক্ষের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়ে 

সভা ইতাদি অন্তষ্ঠান হতে পারে । কিন্তু ধারা আমার যুগের মানুষ; 

ধারা বিশ বছর পরে জনসেবার কাজে লিপ্ত আছেন তার! সন্ভ৷ 

অনুঙগানের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে কখনই অভ্যস্ত নন এবং 

সেই অভ আমর। এখন ত্যাগ করতে রাজী নই। সরকারও যে 

আমাদের ন1 জানেন তা নয়। অতএব উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি বস্তুতপক্ষে 
সর্বপ্রকার সণ্পরণ সভ। ইত্যাদির উপর নিষেধাজ্ঞা হয়েই দাঁড়াচ্ছে । 

| আপনার ভয়তো স্মরণে আছে, ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর 

মাসের গোডায বাংলা সরকার যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেশ সে 

বিষয়ে গত বংসরে আমি কেন্দ্রীয় কর্তপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। 
তারপরে আমি ম।নশীয় মুখ্যমন্ত্রী ও মাননীয় স্বরাষ্ী মন্ত্রীর কাছে 
আবেদন জানাই, ত'! যেন সেই অদ্ভুত বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করে ব্রিটিশ 
ভারতের অন্যান অঞ্চলের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন । আমি তাদের 

বিশেষ করে বলেছিলাম, দিল্লী সমেত দেশের সরত্র আমার বক্তা 

দিতে কে'ন বাধা! নেই অথঢ বাংলাদেশে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে 

আমাকে মুখ বন্ধ করতে হপে-_এই বাপারট| কতখানি অস্গত | 

আমি আরও জানিয়েছিলাম। অন্যান্য সরকারের মত বাল। সবূকারও 

রাজদ্রোভাজ্সক যুজবিরোধী বক্তার ক্ষেত্রে যা ব্যবস্থা নেবার ত1 নিতে 

পারেন, কিন্তু তাই বলে সব পরনের সন্ভা ইত্যাদির উপর নিষেধাঙ্ছা 

আনোপ করা শুধ অন্যায় নম্ন অপ্রয়োজনীয়ও | আমার "আবেদনে 

কোন সাড়। পাওয় যায়নি, অগত্যা পাঁচ মাস অপেক্ষা করার পর 

শেষ পর্ষস্থ নিছক মরিয়া ভয়ে আমরা নিষেধাজ্ঞা! অমান্য করতে শুক, 
করলাম । প্রথম প্রপম আমাদের কিছু কিছু লোককে গ্রেপ্ার করা 

হয়েছিল, অনতিকাল পরেই দেখা গেল কর্তুপক্ষের স্মৃতি হয়েছে, 

পরে তার! আর আমাদের সভায় হস্তক্ষেপ করেন নি। আমি 

মনে করি ন।, এই রকম অদ্ভুত আচরণে বাংলা সরকারের মর্যাদা 
বেড়েছিল। 

৫। আজ ঠিক অনুরূপ পরিস্থিতি দেখ। দিয়েছে এবং বাংলা 



লর্ড লিনলিখগৌকে লেখা ছুইটি চিঠি ২৮৫ 

সরকার তাদের ছুর্বোধ্য নীতির দয়ায়, একট আইন অমান্য 
আন্দোলন যেচে ডেকে আনছেন । একজন স্বাধীনতাকামী মানুষ 

স্থানীয় সরকারকে টলাতে সর্বপ্রকারে যখন বার্থ হয়েছে তখন তর 

পক্ষে এই রকম অবস্থায় কী করা! উচিত কিংবা! সে কী করতে “পারে, 
আপনাকে যদি এই প্রশ্ন করি আপনিই কী বলেন ? 

৬। আমাদের সরকার সংবাদপত্রগুলিকেও রেহাই দেয়নি । 

প্রথমত, অন্যান্থ প্রদেশের তুলনায় এখানকার দৈনিকগুল্চিক অনেক 
বেশি কঠিনভাবে সেন্সর কর। হয়। বিভিন্ন প্রদেশের সংবাদপত্র তুলনা 

করে দেখলেই এই কথার সত্যতা যাচাই হবে । কিন্ধ এর থেকে আরও 
গুকত্পূর্ণ, তুচ্ছ তম অজুহাতে সরকার কর্তৃক কোন কোন সংবাদ সম্পূর্ণ 
ভাঁবে (নযিদ্ধ কর । হলওয়েল মনুমেন্ট সভ্যাগ্রহের সময় বাংলা 
সরকার 1বচ্ছপ্থ প্রচার করে সেই আন্দোলন সম্পফিত যাবতীয় সংবাদ 

প্রকাশের উপ নিষেপাচ্হা আরোপ করেন। গংগ্ধীবাদী সভাগ্রহের 

সংবাদ প্রকাশ ঘম্পরে 'ভারত সরকারের বুমান যে নীতি তার 
সঙ্গে কী আকাশপাতাল পাথক। ! 

৭1 প্রায় এক মাস আগে, বাংলার 'বভিন্ন জেলে কিছু 

রাজনৈতিক বন্দী যখন অনশন ধমপট আরন্ত করেন, বাংলা সব্পকার 

বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে অনশন ধর্মঘট সম্পফিত যাবতীয় সংবাদ, 

নোটিশ ইত'দির প্রকাশ নিষিদ্ধ করে দেন। আনার বিশ বংণরের 

অভিজ্ঞতায় অনুবপ কোন ঘটনার কথা আমার জানা! নেই। এই 
খটনার সবচেবে ছ্ুঞজনক দিক এই যে; ব্যাপারটি ঘটেছে “জন রিয়া? 

এক মগ্রিমগ্ডলীর সামনে । এই প্রদেশের জনসাধারণ এই প্রকার 

"জন প্রিয়” মন্ত্রিমগুলী সম্পর্কে যদি উৎসাহিত বোধ না করে তাহলে 
অনাক হবার কিছু ,নহ। 

৮| [নিজেদের সুবিধা মাফিক যখন বোঝেন বা,লা সরকার তখন 

কর্মনীতির সামোর কথা বড়ই করেন। ধশকন্ধ যখন দেখা বায় 

কর্মনীতিতে অন্য।ন্ত জায়গা 'এই প্রদেশ থেকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন 

সুবিধামত আগের যুক্তির কথা তারা ভুলে যান। 



২৮৬ কোন পথে ঠ 

৯। আপনাকে আমর এই চিঠি লেখার উদ্দেশ প্রতিকার 

পাওয়। নয়, আপনাকে শুধু অবহিত করতে চাই, যাতে যে 
বাধাবিপন্তির মধো বান করে আমাদের কাজ করে যেতে হয় 
অন্ততপক্ষে আপনি তা উপলব্ধি করতে পারেন। 

ভবদীয় 

স্বভাষচন্দ্র বন্থু 

'ভ[রতের মহামহিম ভাইসরয় ও গভন্বর জেনারেল 
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| মহাস্ম। গান্ধ। যুগ্ধ বিবেবা ব্যক্িগত সতত্যাগ্রহ '্মান্দোলন 'মাবন্ত করার 

সিদ্ধান্ত দোষণ। কবাব পৰ নেতান্গা শিজেন দলের পক্ষ থেন্ে নিংশত সহযোগিতার 

প্রস্তাব কবে এই পন্থালাপ শুক করন । ১৯৪০ পাশে ২৯শে ডিসেপ্বব তাবিখে 

নেতাঙলীকে লেখ! গান্ষিজ্জীব শেষ মুল চিঠিটি নেহাঁজী রিসাঁচ ব্যুরৌব সংগ্রহ- 

শালায় সংরক্ষিত আছে। _ শ.ক.র) 

৩৮২ এলগিন রোড 

কলিকাত। 
₹ ৩০|১1৪০ 

শদ্ধাস্পদেধু, মহাজ্ছজী, 

মহাদেবভাই প্রেমিডেন্সি জলে আমার সঙ্গে যখন দেখা করেন, 
সেই সুযোগে তার মারফত মাপনার কাছে আমার কিছু বক্তব। 

পাঠ।ই | আমি ভাকে খাপনাকে বলতে ধলেছিলাম যে, আপনি যি 
কোন আান্দোলন শুক করেন তাহলে আমদের সমস্ত শ।ক্ত। তর মূল্য 

যতটকু হোক. আপনার [নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবে । আম তাকে 
আরও বলি, বাংলাদেশের |ববাদট। মিটিয়ে ফেলার জন্তে আপনা 

উদ্যোগী হতে যেন অনুরোধ করেন, তা হলে এই প্রদেশ তার সমস্ত 

শক্তি নিয়ে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়তে পারে । অপান সবাধিনায়ক 

নিযুক্ত হয়েছেন খলে কংগ্রেসের তরফ থেকে এ বিষয়ে বাবস্থা করা 
সহজ হত । অস্ত তাই মামি ভেবেছিলাম | 

সেই সময়ে আমার একান্ত আশ! ছিল আপনি গণআন্দোলন 

শপ করবেন, যেমন করেছিলেন ১৯১১) ১৯৩০ ও ১৯৩২ সালে-_-যদিও 

মহাদেবভাই আমাকে বলেছিলেন যেঃ আপাঁন বর্মভ্তগশত আইন অমান্ত 

আন্দোলনের কথ। ভাবছেন । আজ একথা স্ুুম্পষ্ট হয়ে উঠেছে, 

আপনার এ আন্দোলন আমাদের স্বাধীনতার জাতীয় বির প্রশ্থে 



২৮৮" কোন পথে? 

নয়। সরকার যদি যুদ্ধবিরোধী বক্তৃতা দিতে দেয়, তাহলে; আমার যা 
মনে হয়, আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটবে। যদিও এই আন্দোলনের ক্ষেত্র 
ও প্রকৃতি সীমিত, তা৷ সত্বেও আমাদের রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে 

সঙ্গতি রেখে, আমাদের শক্তিতে যতখানি সম্ভব আমরা এই আন্দো- 

লনের সঙ্গেই সহযোগিতা করতে উৎসুক । আমরা জানতে চাই, 

আমাদের এই সহযোগিতার মূলা যাই হোক, আপনি তা গ্রহণ 
করবেন 'কি না_-এবং যদি করেন, তাহলে সহযোগিতার এই 

প্রস্তাবের পরে আপনি আমাদের কী করতে বলেন । এই অযাচিত 

মহুযোগিতা এই অর্থে কোন শর্তমাপেক্ষ নয় যে, কংগ্রেস হাই 

কমাণ্ডের বিকদ্ধে আমাদের যতই আভযোগ থাক, তা আমাদের পথে 

অন্তরায় স্থষ্টি করবে না । যদি হাই কমাণ্ড আমাদের সঙ্গে অসঙ্গত ও 
অন্যায় ব)বহার করেন এবং যখন তা করবেন, তখন আমাদের যথো- 
চিত প্রত্যত্তর দিতে হবে। এখন যেমন আামাদের বাধ্য হয়ে মৌলান। 
আবুল কালাম আজাদের যথেস্ফ ও বেপরোয়া! কার্কলাপের প্রতিবাদ 
করতে হচ্ছে, তেমনই তাদেপ্ও প্রতিবাদ করতে হতে পারে। কিন্তু 

এেইজন্তে দেশের সামনে বৃহন্তর যে প্রশ্রগুলি রয়েছে তাদের দিকে 

আমরা চোখ বুজে থাকব না! এবং সেইসব ক্ষেত্রে আমাদের রাজনৈতিক 
মতবাদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে সহযোগিতা সম্ভব পুণমাত্রায় সেই 

সহযোগিতা আপনি পেতে পাব্েন। আমাদের এই সহযোগিতার 

প্রস্তাব গ্রহণ করতে আপনাকে সনিবন্ধ অনুরোধ করছি । 

বাংল।দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে মহাদেবভাইকে আমি বলেছিলাম, 
'আপনি যদি একত| চান, ইচ্ছা করলেই আপনি তা পেতে পারেন 

এবং তার জন্তে কেবল দরকার আপনার সঙ্গে আমার দাদা শরৎবাবুর 
বাক্যালাপ। তাব্র পর থেকে অবস্থার অবনতি ঘটেছে । এ বিষয়ে 
আপনি নীরব ও উদাসীন থাকাই ভাল বলে বোধ করেছেন। অগ্র- 

পশ্চাৎ বিবেচন। না'করে মৌলান। উল্মাদের মত যাকে তিনি বলেন 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সেই পথে ধেয়ে চলেছেন । এইজন্তে আমি 
উদ্ধি নই, যেহেতু যদি তাই তার মনোগত ইচ্ছা হয় এবং তিনি তাই 
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চান, আমরা তার সঙ্গে তার নিজক্ষেত্রেই লড়াই করতে প্রস্ত্বত 

আছি। জনসাধারণের কাছে আমাদের যে প্রতিষ্ঠ1 রয়েছে বিন্দুমাত্র 
তিনি তা ক্ষুপ্র করতে পারবেন ন।। তিনি 'এই প্রদেশের জনকফাধ।- 

বরণের কাছে নিজেকে কেবল হাস্তাস্পদ করছেন এবং তার দ্বার! 
কংগ্রেদের লুনামকে কর্দমলিপ্ত করছেন । অত্যন্ত বিনীতভাবে আমি 
এইটুকু বলে রাখতে চাই প্রতিদ্বন্দ্িতায় আমাদের সঙ্গে গরঁটে ওঠ 
তার সাধ্যে নেই। যেহেতু মৌলান! যা করেছেন তাতে 'আপনার 
পরোক্ষ সম্মতি আছে, আমি আপনাকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 

করতে বলব না। আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়! অপ্রীতিকর এই 

গৌণ ঘটন। সত্বেও আমার মনোগত অভিলাষ এই যে, যে যে ক্ষেত্রে 

বৃহত্তর প্রশ্ন জড়িত সেই সব ক্ষেত্রে আমাদের দিক থেকে সহযোগিতা 

করা উচিত শবে, এবং সহযোগিতা করার জন্য আমর! উদ্গ্রীব | 

মনেপ্রাণে আমি আপনার কাছে আমাদের সহযোগিতার প্রস্তাব 

করছি 

আমার এক আত্মীয় নাগপুরে যাচ্ছেন, ভারই হাত দিয়ে আমি 

এই চিঠি পাঠাচ্ছি। উত্তরের জন্ত তাকে আমি অপেক্ষা করতে বলে 

দিচ্ছি | 

আপনার স্বাস্থ্য এখন কেমন আছে ? সংবাদপত্রে আবার উদ্বেগ- 

জনক খবর বের হচ্ছে। আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে, তবে ধীরে 

ধীরে । 

আপনার মেহাস্পদ 

সুভাষ 

মহাত্মা গান্ধী 

ওয়ার্ধা 

১৯ 



২৯০ কোন পথে ? 

সেবাগ্রাম 
ওয়ার্ধ। 

২৯১।১০ | ০ 

কল্যা ণীয় স্তুভাষ। 

সুস্থ অশ্স্থ নব অবস্থাতেই তুমি অদম্য । আগুনের খেলায় 
মাতিবার আগে তোমার সারিয়া ওঠ নিশ্চয় দরকার | 

মৌলান! সাহেবের সহিত আমার কোন সলাপরামর্শ হয় নাই। 
তবে সংবাদপত্রে সিদ্ধান্ত বিষয়ে যখন পাঠ করি অমি তাহ! অনুমোদন 
ন। করিয়। পারি নাই । নিয়মানুবতিতা এবং নিয়মানুবত্তিতার অভাবের 
মধ্যে পার্থকা স্বীকার করিতে তুমি নারাজ দেখিরা আমি অবাক 

হইয়াছি | 
কিন্ত এক বিষয়ে আমি তোমার সহিত সম্পূর্ণ একমত । জনপ্রিয়তার 

দিক হইতে তোমাদের ছুইজনের কোন একজনের সহিত মৌলান। 
পারিয়া উঠিবেন না। কিন্তু মানুষকে জনপ্রিরতার গুবে বিবেকের 
কথ। ভ।বিশ্তে হইবে । আম জানি তোমাদের ছইজনকে বাদ দিয়া 

বাংলাদেশে কাজ কর! ভরঃসাধ্য | আমি ইহাও জানি যে, কগ্রেমকেও 
বাদ দির| তোমর! তোমাদের কাজ চালাইয়। যাইতে পার । কিন্তু 

কঠিশ বাধাৰিপন্তির মধ্যেও কংগ্রেসকে যেমন ককিয়াই হোক। 
সামলাইয়। চলিতেই হইবে | 

সুরেশ আমাকে লিখিয্াছিল শরৎ আদিতেছে | আমি তার 

প্রতীক্ষায় আছি। যখন খুশি সে আমিতে পারে এবং তুমিও পার। 

হমি জান, এখানে তোমার দেখাশোনা ভালমতই হইবে | 
তোমার বকের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করার বিষয়ে 

মমি মনে করি তোমার আমার মধ্যে যখন মৌলিক মতভেদ 
রত্য।ছে ৬খন তাহ! সম্ভব নয় । যতদিন আমাদের মধ্যে একজন 

অপরের মতাবলম্বী না হয় ততদিন আমাদের ভিন্নপথে পাড়ি দিতেহ 

হইবে, যদিও আমাদের উভয়ের লক্ষ্যস্থল আপাতদৃষ্টিতে, কেবলমাত্র 
আপাপ্তধৃ্টিতেই এক মনে হইতে পারে । 



বন্স-গান্ধী পত্রালাপ ২৯১ 

ইত্যবসরে 'একই পরিবারের অন্তর্ভূক্ত থাকিয়া আমরা পরস্পরকে 

খেন ভালবাসিয়! যাইতে পারি । 

2ত|মার 

বাপু 

৬৮১ এলগিন রোড 

কলিকত। 

১০1১1৪১ 

শন্ধ।স্পদেষ্ মহ।জ্মাজী, 
১৯শে ডিসেপ্বর তারিখের আপনার চিঠিখানি পেয়ে আমি খুশী 

১য়েছি, খুশী হওয়ার কাদণ চিঠির বিষয়বস্তুর জন্ত যতট। *য়। ততট। 

গাঁভে আপনর মতামতের যে বিশ্দ ব্যাখা! বয়েছে। আর জন্য । 

এসাদের দিক থেকে) মনেপ্রাণে সহযোগিত1 করার প্রস্তাবটি কেবল- 

মাত আমারই ব্যক্তিগত আকাভজক্ষ। নয়। আমার সঙ্গে ধারা আছেন 
তাছেন্র অনেকেধই আকাজক্ষা তাই । ত! করতে গেলে আমাদের 

রাজনৈতিক নীতি ও আদর্শ ত্যাগ করার বা বিকিয়ে দেবার দরকার'ও 

নেই, তা কাজ্কিতও নয়। আপনার তো জান। আছে, গুবেক'র 

সংগ্রামে অনেকে একনিষ্ঠ গান্ধীখাদীদের সঙ্গে কাধে কাধ মিলিয়ে কাজ 

করেছেন যদিও অনেক গুকবপুর্ণ প্রশ্নে তাদের সঙ্গে মতভেদ ছিল। 

আবার তা হবে না কেন? আপনার সিদ্ধান্ত পুনাধবেচন। করার অন্য 

আপনাকে অভুরোপ করছি । 

আপনার চিঠিতে একটি বাকা আছে যার পুরা! তাৎপর্য আমি 

ঠিকমত ধরতে পেরেছি কিন, আমি সুনিশ্চিত নই। আপনি 

বলেছেন-_“যতদিন আমাদের মধ্যে একজন অপরের মতাবলম্বী না 

হয় ততদিন আমাদের ভিন্নপথে পাড়ি দিতেই হইবে যদিও 

মামাদের উভন্বের লক্ষ্যস্থল আপাতদৃষ্টিতে, কেবলমাত্র আপাত- 



২৯২ কোন পথে? 

ৃষ্টিতেই এক মনে হুইতে পারে ।” ইহার অর্থ কি এই যে, আপনার 
মতে আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য বিভিন্ন ? কী করেতা হতে পারে ? 
আপনি ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন অন্নগ্রহ করে জানাবেন । 

পত্রালাপের বিষয়ে আমাদের মভামত জানব|র জন্য অনেকেই 
উদগ্রীব হয়ে আছেন এবং তাদের মাপ কিছু লোক আমাদের মধ্যে 
মতৈকা আশা করছেন । এই চিঠিপঞ্জ তাদের দেখাতে এবং প্রয়োজন 
হলে প্রকাশ করতে আমাকে অন্্ম(ত দিচ্ছেন ক? আজ অবধি 
আমি কেবল জনাছুয়েক বন্ধুকে ত। দেখিয়েছি । 

আশা করি আপনি ভাল আছেন। মোটের উপর আমি ভালই 
আছি--তবে কিছু কিছু গোলযোগ সহজে যাবার নয়। 

সব প্রণামসত 

ত।পশ।্ সহ।স্পদ 

স্বতাষ 
মহান গান্ধী 

গেবা গ্রাম 



বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীপরিষদের নিকট শেষ চিঠি 

৩৮২ এলগিন রোভ 

কলিকাতা 
৯, ১৯. ৪০ 

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্ীপরিষদ সমীপে, 

[ অতিরিক্ত সচিব, বাংল! সরকার, মারফত ] 

মহা শয়গণ, 

গত ৫€ই ডিসেম্বর অপরাহু প্রায় &1৩০টার সময় প্রেসিডেন্সি 
জেলের স্ুপারিণ্টেণ্ডেটে আমার সেলে যথারীতি আমাকে শুভেচ্ছা 

জ্ঞাপন ও আমার কুশল দিচ্ভাসা করে আমাকে বলেন, “আমার উপর 

গকুম এসেছে আপন।কে বান্ডি পৌছিয়ে দিতে হবে। আযান্ুলেন্স তৈরি 

রয়েছে ।” এই কথার অর্দ যে কী অতান্ত নিবোপের কাছেও তা 
সঠজবোধা। 

পরের দিন সকালে আমি জেনে অবাক হই যে, সরকার ভারও- 

রক্ষা নিয়মাব্লীর ১৬ পারা অন্রবায়ী আটকের আদেশ কেবলমাত্র 

'চ্গিত' (প্রত্যাহার নয় ) রেখেছেন । 

তা সন্বেও অনুমান কর! গিয়েছিল, যাই হোক না কেন, অন্তত-. 

পক্ষে ফৌজদারী মানলাগুলি প্রতাহার করে নেওয়। হয়েছে । দেখা 
যাচ্ছে অন্ুমানট। ঠিক হয়নি | 

এখন মনে হচ্ছে ভেলে থাকাকালে এইসব ব্যাপার জানলে 

আমর সুবিধা হত । যাই হোক, এখন আমি সরকারকে অনুগ্রহ করে 

জানাতে অনুরোধ করছি-__ 
(১) তার! ভাব্তরক্ষা নিয়মাবলীর ২৬ ধার! অনুযায়ী আদেশ 

প্রত্যাহার করবেন ক না; 



২৯৪ কোন পথে? 

(২) আমার বিরুদ্ধে যে মামলা ছুটে! এখনও চলছে তা তারা 
প্রত্যাহার করবেন কি না। | 

তাদের কাছ থেকে জবাব পাবার পর আমি স্থির করব, আমি 
আবার জেলে ফিরে গিয়ে সুস্থ হবার পর অনশন ধর্মঘট শুরু করব 
না, এখনই তা শুক করুব। 

এ্রেকটা কথা যেন ভেবে দেখ! হয়, আইনের দিক থেকে মামলা 

ছুটোর অবস্থা অত্যন্ত গোলমেলে, কারণ আমি এখন পুলিস হেফাজতেও 
নেই) জেল হেফাজতেও নেই। ৃ 

এতৎসন্বেও সরকার গত ৫ই তারিখে আমার প্রতি মে সৌজন্য 
দেখিয়েছেন তার জন্ত আমি তাদের ধঙ্টবাদ জানাই । 

ভবদীয় 

সুভীষচক্দ্র বনু 

বাংলা সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট 'এই পঞ্জের শকল 
প্রেরিত হইল। 



পরিশিঃ্ 





পরিশিষ্ট ২৯৭ 

১ 

নেতাজীকে লেখা রাসবিহারী বন্থুর একটি চিঠি ১৯৩৮ 

[ নেতাজী কংগ্রেমেব সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন খবর পেয়ে জাপান থেকে 

রাঁসবিহারী বস্থ ১৯৩৮ সাঁলেব জানুয়াবী মাসে তাকে এলাহাবাদেব স্ববাজ 

তবনেব ঠিকানায় এই চিঠিটি লিপেছিলেন। কিন্ত ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগ চিঠিটি 
পথে আটক করে। ফলে চিঠিটি নেতাজীর হস্তগত হয়নি। ফুল ইংবাজী 
চিঠিটি দ্িলীব ন্যাশলাল আরকাইভ.স-এর সেজন্যে পাঁওয়। গেছে | _শ. কব? 

২৫১৩৮ 

টোকি'? 

প্রয় স্থৃভাষবাবু, 

ভারত থেকে আমস। এক সংবাদ-সথত্র পেকে জেনে খুশী হলাম সে 

আপর্ন পরবর্তা কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন । 

আপনাকে আমার আহ্বারক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। ব।ছাপী 

ঠিসেবে আমি আপনার জনা গর বোধ করছি । ভারতে [ভ্রিটিশ 

অধিকারের জন্য বাঙালীর! অশত দায়ী ছিল, এনং আগ্লার নদ 

বাঙালীদের প্রাথমিক কতবা ভারতের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য 

অ।রও বেশী আত্মত্যাগ কল" | “বাঙালীরা তারের আত্মত্যাগ 'ও 

নিগ্রভের মধ্যে দিয়ে খাধীনত। সংগ্রামে ভারতকে চালিও কর্সলে, 

বিধির এই বিধান । এই আমার (নিশ্চিত বিশ্বাস) 'এবং এই আম।র 

প্রতাশা, আমাদের লক্ষো পৌছবার জন্য আপনি কংগ্রেসকে স্থনিদ্ি 

নেতৃত্ব দান করবেন। 

ব্্তমানে কংগ্রেন 'একটা সঞ্ষটের মণ্যে দিয়ে ঢলেছে। এটি 

আপাতত একটি নিয়মতান্ত্রিক সংগঠন এবং তা সরকারের সঙ্গে 

সহযোগিতা করে চলেছে । কোন পরাধীন দেশে নিয়মতান্ত্রিক ব| 

বৈধ সংগঠন কখনই স্বাধীনতা! অর্জন করতে পারে না যেহেতু গঠনতন্্ 



১০ কোন পথে ? 

বা আইন শাসকরা রচনা! করে তাদের নিজেদের স্বার্থে ও 

প্রয়োজনে | ব্রিটিশের চোখে যে সংগঠন অ-নিয়মতান্ত্রিক বা অবৈধ 
কেবলমাত্র এইরবপ সংগঠনই দেশকে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে নিয়ে 
যেতে পারে । আইন অমান্য আন্দোলনের সময় কংশ্রেস অ-নিয়ম- 

তান্ত্রিক সংস্থায় পরিণত হয়েছিল, এবং সেই কারণেই ত। প্রচুর কাজ 

করতে পেরোছিল। কিন্তু বর্তমানে ত। আবার আগেকার নির্দোষ সংস্থায় 

ফিরে গিয়েছে | বলতে গেলে কংগ্রেস ও অন্।ন্য মডারেট দলগুলির 

মধো কার্ধত কোনই পার্থক্য নেই। আমিবুঝে উঠতে পারি না, স্তার 
নুেক্দরনাথ ব্যানাজা সরকারী পদ গ্রহণ করেছিলেন বলে কংগ্রেশীর! 

আগে কেন সমালোচনা করেছিল। স্যার সুনেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্থা 

মডাবেটরা আগেকার তথাকখিত রিকর্মের সময় যা করেছিলেন 

কংগ্রেপীন্না এখন হুবহু ত।ই করে চলেছে। বরঞ্ সেই সময়কার 

মডারেটর সব রাজনৈতিক বন্দীদের অপক্নাপ মকুব করার জন্য যে 
দাবি জানিয়েছিল তার জন্য ত।র। শ্রন্ধা বর পাত্র । 'এখন কেবল নির্দিষ্ট 

সংখক রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত দেওয়া হয়েছে কিন্ত তখন নব 
রাজনৈতিক বন্দীদের অপরাধ মকুব করে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল | এই 

সময়ে দেশকে সঠিকভাবে চলিত করার জন্য কংগ্রেসের যা দরকার 

'ত। হচ্ছে বৈপ্লবিক মশোবৃত্তি। এখন এটি বিপতশশীল সংস্থা! । এটিকে 

অবশ্যই একটি বিপ্লবী সংস্থায় পরিণত করতে হবে| সারা দেহ যখন 

'বষাক্ত হয়ে গেছে তখন কয়েকটি অংশে ওষুধের প্রলেপ দিয়ে “কোন 

লাভ নেই । 

অঠিংসার ভূতকে ঝেড়ে ফেলতে হবে 'এবং মূলনীতি পালটাতে 
হবে। “সম্ভবপর যে কোন উপায়ে” আমাদের লক্ষো পৌছতে হবে, 
আহংদ হোক, হিংসাত্মক হোক । অহিংস পরিবেশ ভারতীয়দের নিছক 

মেয়েলী পুরুষ করে তুলছে । বর্তমান জগতে কোন জাতি যাদ 

আত্মমর্শাদীসম্পন্ন জাতি হিসেবে ছুনিয়ায় টিকে থাকতে ঢায় তাহলে 

তার অহিংসার কপ! চিন্তা করা! উচিত হবে না । এত দীর্ঘকাল ধরে 

আমাদের কানৈ “পারলৌকিকতা "মন্ত্র দেওয়ার ফলে আমাদের যত 
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বিপত্তি । এই ধারণাকে সম্পূর্ণ বরবাদ করতৈ হবে। «পারলৌকিকতা”্র 
স্তলে আমাদের প্রথমে “ইহলৌকিকত1” প্রচার করতে হবে যেমন 
স্বামী বিবেকানন্দ প্রচার করেছিলেন দরিদ্রনারায়ণদের জন্য 

সর্বপ্রথমে শন্ন, বসব ও আশ্রয়ের সংস্থান করতে হবে । আগে তার! 

তনিয়াটাকে উপভোগ করুক। তারপরে কুর্গের কথা বল! মাবে। 

সুসলমানর। বলে £ পীর, আমীর, কার । ফকির হও) তবেই দুনিয়াকে 

তৃচ্ছ করছে পারবে । যদি ফকির ভতে ন1 পার, আমীর* হও এবং 

জীবনটাকে উপভোগ কন । আমীর যদি না হতে পার, পীর তও। 

তার অর্থ একটা] কাফেরকে হত্যা কর, তারপরে জনসাধারণ 

পরলোকস্থিত তোমাকে বা তোমার কবরকে ভগবানজ্ঞানে পুজো 

করবে । গীতাও তাই বলে। আমরা যেন আন্মতাগ করি যাতে 

ভাবধ্ৎ বশধরেরা ভোগ করতে পাবে । 

কেবলমাত্র একটি বিষয়ে কংগ্রেসের মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া উচিত, 
ভা সামব্রিক প্রস্ততি । এখনও জোর যার মুলক তার। ).এ-কপা 

আমাদের মনে দ্বাখতেই হবে । ধর্মের বুলি আউড়িয়ে নিজেদের 

প্রতারণা করে লাভ নেই । 'প্রথমে সেনালাতিনীকে, সেনাবাহিনীর 

সমস্ত শাখাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্ত' কংগ্রেসের আন্দোলন করা উচিত । 

শিক্ষা, স্বান্থারক্ষা ইতাদি কখনই আমাদের স্বাধীন করতে পারবে 

না। আসল প্রয়োজন শক্তির । আপনার সমস্ত শক্তি এই একটি 
বিষয়ে নিবন্ধ করুন । আমি মন করি ডাঃ মুগ্জে সামরিক স্কু্ন প্রতিষ্িত 
করে কংশ্রেসের থেকে অনেক বেশী কাজ করেছেন। সর্বপ্রথমে 

ভারতীয়দের সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব অর্জন করতে হবে । তাদের অর্জন. 
করতে ভবে অস্পপারণের অধিকার । 

দ্বিতীধ ুকহ্বপূর্ণ বিষয় ভিন্দু-সংভ্তি। ম্সলমানরাও হিন্দু; বখন 
তারা ভারুতে জন্মগ্রহণ করেছে এবং যখন তাদের ধমাঁয় আচার- 

অনুষ্ঠান তৃরক্, পারস্তা আফগানিস্তান ইত্যাদি অঞ্চলের মুসলমানদের 

থেকে পথক। ইসলামকে হিন্দুপক্ষপুটে আশ্রয় দিতে হিন্দুধর্মের 
গদার্ধেপ অন্ভাব হবে না, অতীতেও যেমন হয়নি । ভারওবাসী মাত্রেই 
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হিন্দু যদিও তারা নানা ধর্মে বিশ্বাসী হতে পারে, যেমন সব জাপানীই 

জাপানী যদিও তাদের মধো বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ইত্যাদি থাকতে 
পারে। 

কংগ্রেসের উচিত হবে এশিয়াকে একাবদ্ধ করার আন্দোলন সমর্থন 

কর।। চীন-জাপান সংঘর্ষে জাপানের উদ্দেশ্ট না বুঝে জাপানকে নিন্দা 
কর! কংগ্রেসের উচিত হবে না । ভাবত এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশ 

জাপানের বন্ধু । তার প্রধান উদ্দেশ্য এশিয়ায় ব্রিটিশ প্রভাব 

লোপ করা । চীনে সে ত' শুরু করেছে। 

কংগ্রেসের একটা বিশ্বদৃ্টি থাকা দরকার । ভারতের স্যার্ণে ও 
প্রয়োজনে আসন্তক্ঞাতিক পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ এবং সদ্বাবহার করা 

উচিত । বিটেনের শক্রদের সঙ্গে আমাদের মিত্রতা করতে হবে। 

আমাদের পররাষ্্র নীতি হওয়া উচিত 'এই। বাস্তব রাজনীভিক্ষেত্রে 

ভাবাবেগের কোন স্থান থাকবে না। স্বার্থ ই একমাত্র ভিননু। 

স্বাভাবিক কারণে জাপান এখন ঈংলঞ্, রাশিয়া ও আমেরিকার 

চক্ষুশল । শার। ফেনতেন প্রকারে জাপানকে পদানত করতে চায় । 

জাপানের পতনের সঙ্গেই পনরুজ্জীবিত স্বাধীন এশিরার সন আশা 

বিলুগ্গ তবে | জাপান-বিগোধী আন্দোলন চালিয়ে কংগ্রেস দাকণ ভুল 

করেছে! আমাদের মনে রাখা স্টটিত, 'ণমন সময় আশপতে পারে 

যথন ইন্লঞ জাপানের করমর্দন করবে, এবং জাপানের সম্কটকালে 

ভারহীয়দের জাপান-বিরোধী কার্যকলাপের কথা জাপানাকে স্মরণ 

করিয়ে ভারতকে নিয়দ্বণ কনে চলবে! এখন ভারতীয়দের পক্ষে 

সবশ্রেঠ নীতি জাপানকে সমর্থন করা এবং ই স্থযোগের সদ্বাবতার 
করে বিশবরাজনীতিতে তাদের প্রভাব বৃদ্ধি করা এবং আপা 
মতগা মন নন্ুব ব্রিটেনের কাছ থেকে সুবিধ। আদায় করা । 

পর্পীন দেশের পক্ষে স্বাধীনত। আন্দোলনে একনায়কত্বের একাস্ত 
দরকার। ঘুদ্ধের সময় যেমন একনায়কত্ধ অপরিহাধ। তেমনই 
বতমানে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রমেও সমান প্রয়োদন একনায়- 

কঙ্ের । আইন অগমান্ত আন্দোলনের সময় কিছু পরিমাণে একনায়কত্ব 
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দেখ। গিয়েছিল, এবং সেই কারণেই সেই আন্দোলন অত সাফল্য 
সাভ করেছিল। 

শান্তির সময় গণতন্ত্র চলতে পারে, কিন্ত যুদ্ধের সময় মদ ত। 
মানা হয় তবে সেই দেশে বিপধয় অবশ্যান্তাবী | 

জীবন কি করে ভোগ বরতে হয় তাও এমন আমরা জান ন। 
তেমনি জীবন কি করে বিসর্জন দিতে হয়) তাও জানি না। আমাদের 

মুশকিল এখানেই । এই ব্যাপারে আমর। যেন জাপানীদ্দের অনুমরণ 

করি। তার! এখন তাদের স্বদেশের জগ্ত হাজারে হাজারে মৃহ্াবরণ 

করছে । এই আত্মশক্তি আমাদেরও জানতে হবে । আমাদের জানতে 

হবে কি করে মরতে হয়, তারপরে ভারতের স্বাধীনতার সমস্যার 

আপনি সমাধান হয়ে যাবে। 

ত[পনার উপর আমার আস্থা আছে । সমালোচনা, বাধাবিপত্তি 

অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যাশ। সঠিক পথে দেশকে চালিত ককন। 

আপন।ব্ন এবং ভারতেক়্ পাকল। আসবেই । 

আশীবাদসহ, 

আপনার '্রীতিভাজন 

রাসবিহাগী বসু 

পুনশ্চ £ আপনার বই জাপানীতে অনুদিত হচ্ছে এখং একটি 

পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে একাশিত হচ্ছে। আবার আমি জোরে 

সঙ্গে বলছি “নৌ স্থল ও বিমানবাহিনী আমাদের নিয়ন্ত্রণে আনতে 

হবে, আন্তান্য বিভ!গে থেকে 'ব্রিটিশর। ভারত শাসন করুক ।” 
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চে 

১৯৬১৯ সালে নেতাজীর চীন সফরের পরিকল্পনা সংক্রান্ত নথিপত্র 

(১) ডক্টর হুয়াং চাও-চিন, ১৯৩৯ থেকে ১৯৪২ পর্ষস্ত কাঁলকাতানন 
চখনের কনসাল জেনারেল ছিলেন । ১৯৬৬ সালে তিনি যখন 

কলিকাতায় আসেন নেতাজী ভবনে ার নিম্নলিখিত বিবৃতিটি 

লিপিবদ্ধ কর! হয় 1৯ 

আমার মনে আছে, চীনা কনসাল জেনারেলরূপে কলিকাতায় 

অ।মার আগমনের চার-পাঁচ মাস পরে এই ঘরেন** নেতাজীর সঙ্গে 

আমার ছৃ'বার সাক্ষাং হয়। একদিন তিনি আমাকে টেলিফোন 

, করে এখানে আসতে বলেন । তার সঙ্গে যখন আমার কথা হয় ৬খন 

কেবলমাত্র 'তনি এবং আমি উপস্থিত ছিলাম | তিনি অ।মাকে জানান, 

তাকে গ্রেপার করার সম্ভ।বন। ' আছে এবং তার আশহ্। হচ্ঞে তিনি 
ভারতের ব্বাধীনতান্র জন্য আন্দোলন চালিয়ে যেতে আর সক্ষম 

তাবেন না । তার পক্ষে চানের রাজপানী চর্কংএ রাজনৈতিক আশ্র 

লাভ কর! সম্ভব হবে কি না" এ সম্পকে তিনি আমার আভিমৎ 

জানতে চাইলেন । আমি নেতাজীকে বল তিনি যি চীনের 

রাজধ।নীতে বেড়াতে যেতে চান আমি তাকে কথ! দিতে পারি তাকে 

সবপ্রকার স্থবোগ-স্বিধ। দেওয়। হবে । এবং যথোচিত সংবর্ধনা 

জানানো হবে | কিন্ক যদ তিনি সেখানে থেকে যেতে চান; আমাকে 

সসংকোছচে তাকে বলতে হল), তাহলে আমাকে আমার সরকারের 

নির্দেশ নিতে হবে । আমি তাকে একথাও বলি যে, আমার মনে হয় 

ন। আমাপ সরকার ভার প্রস্তাবে রাজী হবেন, করণ ত্রিটিশ সরকার 
চানের মিত্র, এনং কোন মিত্ররাজ্যের ( এক্ষেত্রে চীন ) পক্ষে এমন 

কে নন রাজনৈ তিক দেশত্যাগীকে আশ্রয় দেওয়া সৌজন্তান্থচক হবেন 

* শ. ক. ব. কক অনুলিখিত ও সম্পাদিত । 

*কঈ্গনেতাজার আপিস-থর 
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যিশি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারেন। তিনি বলেন, 
বিষয়টি পুনধিবেচনা করে পরে আমাকে জানাবেন। কয়েকদিন 
পরে তিনি আমাকে আবার টেলিফোন করে জানালেন বে, তিশি 
বিষয়টি ভালোভাবে বিবেচনা! করে দেখেছেন এবং মনে করেন, আমি 
য। বলেছি তাই ঠিক। ভারতের বাইরে চলে যাবার জন্য তাকে অন্ত 
কোন উপায় অবলম্বন করতে হবে | কারণ তার স্বাধীনত। যদি চলে 

যায়, তাহলে দেশের জন্য তিনি কিছুই করতে পারবেন ন&। 

(২) ডিরেক্টর ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর কাছে স্বরাষ্ট্র বিভাগের 
১৭-১*-৩৯ তারিখের লিখিত লিপি। 

বর বিভাগ । পোল। এফ । নং ২৮।৭৯।৩৯ 

বয় £ আরস্থভাষচন্দ্র বোসের টান সফরের জন্য পাসপোর্ট দিবার 

প্রস্থাৰ। 
পঃনং।১। 

চানে খাইখর জন্ত এান্ুভাষচন্দ্র বোসকে পাসপোর্ট দিশে 

প্রাদেশিক মরকারের কোন আপত্তি নাই | ডি. আই, বি. তাহার 
মন্তুবোর জন্য অথবা আমাদের দিক হইতে বদি কোন আপত্তি থাকে 

সেইজন্য ইহ! দেখিতে পারেন । 

১৭1১৪1৩৯ বাঃ 

৯৮১০ 
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(৩) স্বরাষ্্ট বিভাগের কাছে [ডিরেক্টর ইন্টেলিজেন্স বারোর 
১৮-১০-৩৯ তারিখের লিখিত লিপি। 

ডি।আই।1ৰ 

এইচ | ডি) ইউ | ও | মং 'এফ ২৯৭৯।৩৯। পোল । তাং ১৮-১০-৩৯ 

এই চেষ্টার সংবাদ আমি আগেই পাইয়াছি এবং আমার নিকট 

উঠ অঠ1প্ সন্দেহজনক বলিয়া মনে হয় । সমগ্রভাবে ভাতের এবং 

(বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের গঠনতন্ত্র ও সরকণরের বিরুদ্ধে খোলাখুলি 

আন্দোলনের নেতা ও সংগঠকবপে স্রভাষ বোসের বিঘোষিত যে 
পর্রিকম্মনা ও লন্ষা, তাহার সহিত প্রস্তাবিত সফরের কোনই সঙ্গতি 

নাই। অপরপক্ষে বোসকে শক্রপক্ষের এজেণ্ট বিয়া দু 'সন্দেহ 
পোষণ কর। ভয এখং তাত।র জার্মান অর্থপ্রাপ্ধির গুজব সম্পর্কে 
স্ববিবেচিত অভিমত এই যেঃ তিনি এখনও তাত। যণেই্ট পার্সিমাণে 

পান নাই, 'ওবে তিনি যাপ শকাণোক্ধার” করিতে পারেন? তাহা 
হইলে আপ এবং পরে সমর্পন লাভেক আশ! করিবার কারণ সাহার 

অি]ছে। 

এই পরিপ্রেক্ষিতে চীন সফরের পরিকল্পন| অতান্ত তাৎপর্ধপুর্ণ। 

নোস বিমানে যাইতেছেন : তিনি ব্যাঙ্ককে থামিতেছেন। সেখানে 

বন্ুসংখ্যক জার্মান রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে মালয় হইতে এমন 

'অনেক দেশত্যাগী আপিয়। মিলিয়াছে যাহারা সেখানকার অন্তরীণ 

আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছে । তাহাদের সহিত যোগাযোগ করিয়! 

এবং তাহাদের নিকট হইতে অর্থ ও 'প্রয়োজনীয় নির্দেশ লইয়। তিনি 

যাইতেছেন চীনে, চীনের কোথায় তাহা অবাস্তর-_-তারপর তিনি 

অন্তঠিত হইতেছেন- পরে তাহার আবিগাব হইতেছে ইউনানে বা 
শ্যামে জার্মান পরিচালনাধীনে বর্মা ও ভারতের বিরুদ্ধে এক বৈপ্লবিক 

আন্দোলনের নেতারপে । এই প্রকার আন্দোলনের সহিত যোগম্ুত্র 
থাকিতেছে বিগত ছয় মাস বা অনুরূপ সময় বোম গোপনে ঘে 



পরিশিষ্ট ৩০৫ 

চক্রান্ত গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহারই ফলে প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে 
বাঙালী সন্ত্রাসবাদের এবং বৈপ্লবিক উগ্রপন্থার সহিত। ইহ! 
মনগড়া কল্পন। নহে, ১৯১৫ সালে শ্যামে অথবা বর্ম সীমান্তে যাহ! 
ঘটিয়াছিল এবং বাহার পরিণতিতে বর্মায় সাত ব্যক্তিকে (ভারতীয় ) 
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কর! হইয়াছিল, তাহার সঁহত ইহার অত্যন্ত মিল 
আছে। 

এই প্রসঙ্গে একটি অকিঞ্চিতকর ৰ্ষয়ও প্রণিধানযোগ্ন্য । আসন্ন 
ভবিষ্যতে ভারতের আভ্যন্তরিক পরিস্থিতিতে বিরাট এক পরিবর্তনের 

সম্ভতাবন। যখন রহিয়াছে, আমাদের এমন কিছু কর! উচিত হইবে 

ন। যাহাতে সুভাষ বেসের মত একজন বিপজ্জনক ব্যক্তিকে ভারতরক্ষা 

আইনের অধীনে যেৰপ যখোচিত নিয়ন্থণে রাখা হইয়াছে তাহ 

শিথিল করিবার ঝুঁকি লইতে হয়। 

যে ভিসার জন্য আবেদন করা হইয়াছে তাহা দিবার বিরুদ্ধে 

আমি দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করিতেছি । 

না: 
৯১-১০-৬৩১১ 

(5) সেক্রেটারির শিঁকট স্বর।্র বিভাগের ২০-১০-৩৯ তাপিখে 

লিখিত লিপি। “ 

এইচ । ডি 

ডি। আই | বি। ইউ | ও | নং ১২। পি এফ । ৩৯-এ 

তাং ২০-১০-১৯৩৯ 

ভি। আই । বি-র অভিমত দৃষ্টে আমরা বৌসকে পাসপোর্ট ন! 

দিবার জন্য বাংল! সরকারকে অনুরোধ করিতে পারি। সম্ভবর্ত ইহার 

ফলে প্রচুর সমালোচনু! হইবে বিশেষত যখন নেহরুকে সম্প্রতি 
১ 
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চীনে যাইতে দেওয়। হইয়াছিল তবুও মনে হয় কোন ঝুঁকি লওয়া 
সমীচীন হইবে না । 

ত্বাঃ 

সেক্রেটারী ২০-১০-১৯৩৯ 

(৫) ২১-১০-৩৯ তারিখে লিখিত স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারির 

লিপি। 

স্বরাষ্ট্র বিভাগ । পোল । এফ । নং ২৮1৭৯ 1৩৯ 

স্থভাষ বোস চীন সফরে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন এই 
সংবাদে আমার নিজের ধারণা হইয়াছে যে তাহার অভিপ্রায় ছিল 
রাশিয়ার সভিত যোগাযোগ স্থাপন কর।। তাহ যে বামসংহতি 

কমিটির তাহার কম্যুনিস্ট বন্ধুদের মনংপৃত হইত, ইহা! সহজেই অনুমেয় । 
মিস্টার কারোকে আমি ইহ! বলিয়াছি এবং তাহার ধারণাও একই 

প্রকার দেখিতেছি। তাহার মতে সুভাষ বোস দিংকিয়াং যাইতে 
পাবেন এবং ভ্রাম্যমান এক বিপ্লবীকে মধ্য-এশিয়ায় ছাড়িয়। রাখিতে 

পররাষ্ট্র বিভাগ নিশ্চয় চাহিবে ন।, ছাড়া থাকিলে তিনি সহজেই 
বিপজ্জনক হইয়! উঠিতে পারেন । 

১। কিন্ত রাশিয়ার সহিত কিংবা তাহার নামেমাত্র মিত্র জার্মানীর 

সহিত যোগাযোগ স্থাপন করার মিস্টার বসের যাহাই উদ্দোশ্য হোক 
আমার মতে তাহার ভারতে থাকাই শ্রেয়, কারণ এখানে আমরা 

তাহার উপর দৃষ্টি রাখিতে পারিব এবং প্রয়োজন হইলে তাহাকে 
“গিয়া তুলিতে” পাৰিব, কিন্তু চীনে বা মধ্য-এশিয়ায় কোন স্থানে 
তাহাকে ছাড়িয়! দিলে, আমরা তাহ পারিব ন1। 

৩। অতএব আমরা বাংল। সরকারের টেলিগ্রামের প্রস্তাবিত 

উত্তর দিতে পারি। নেহরুর ঘতই দোষক্রটি থাক, তিনি সুভাষ বোস 

হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এবং আমি মনে কবি না তীহার সফরের 
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নজির অপর সম্পর্কে একই আচরণ করিতে কোনপ্রকাঁরে আমাদের 
বাধ্য করে । তাহ! ছাড়া; নেহরুর সফরের পরে পরিস্থিতির পরিবর্তন 
হইয়াছে । 

ত্বাঃ 

২১-১০-৩৯ 

(৬) স্বরাষ্ট্র সদস্তের ( হোম মেম্বারের ) লিপি 

এইচ । এম | 

সেক্রেটারির সহিত আমি একমত । 

ৃ্ স্বাঃ 
৬ ১-১ ০--৩)১১ 

৯. 

নেতাজ্জীকে লেখ। জয়প্রক।শ নারায়ণের গোপন চিঠি ১৯৪০ 

| ১৯৪০এর ডিসেম্বরে নেতাজী যখন তার বিদেশ যাত্রাব পবিকল্পন! সম্পূর্ণ 

করছিলেন, জেল থেকে এক বিশেষ দূত মাবফত হয়প্রকাশ নারায়ণ নিজ ভাতে 

ইতরাছ্ীতে লেখা চিঠিটি গোপনে তার কাছে পাঠান । চিঠিতে কোন তারিখ 

ছিল না এবং লেখক সাঁবধানতাব খাতিবে নিজেব নাম সই করেননি । মূল 

ইংরাজী চিঠিটি নে'তাজী বিপার্চ ব্যুবোর সংগ্রহশ।লায় সংরক্ষিত আছে। 
শ. ক. ব.] 

প্রিয় কমরেড 

এই চিঠি লিখতে আমার যথেষ্ট ছর্ভাবনা হইতেছে ন! তাহ! নহ্বে | 
ুর্ভাবনা পরই কারণে; আপনি ইহা কিভাবে গ্রহণ করিবেন আমি 



৬০৮ কোন পথে ৫ 

স্থিরনিশ্চিত নহি। আমিজানি না আপনি আমার কথায় কোন 
গুরুত্ব আরোপ করিবেন কিনা! যদি আমি এই কথা বলি যে কোন 
সময়েই ব্যক্তিগতভাবে আপনার বিরদ্ধে আমি কোন আক্রোশ: 

পৌষণ করি নাই। রাজনীতিক্ষেত্রে মতপার্থক্য হইয়াছে তাহ! 
গোপন করিবার চেষ্টা নি নাই । কিন্ত ইহার অতিরিক্ত কখনও 
কিছু হয় নাই। অপরপক্ষে সর্বদা আমি আপনার একনিষ্ঠা ও 
সাহসের ভারিফ করিয়াছি । এবং এসব, সবকিছু যখন আমার 

নিকট সুস্প্ট হইয়া উঠিয়াছে আমি আপনার পূর্ববোধ ও ভবিষ্যৎ 
দৃষ্টির তারিফ করিতেছি । 

এখানে আমি নিজের মনেই সবকিছু ভাবিয়া দেখিতেছি। 
সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর জন্য আমার চিন্তাকে সম্পূর্ণ নৃতনভাবে 
সাজাইতে হইয়াছে | আমি স্বীকার করিতেছি, আপসবিরোধী 
সম্মেলনের এবং আপনি ও স্বামীজী যে মনোভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন 

তাহার যৌক্তিকতা সম্পূর্ণৰপে প্রমাণিত হইয়াছে। সুযোগ পাওয়া- 
মাত্রই প্রকাস্যটে আমি তাহা বলিব । 

অত্যন্ত জরুরী এক প্রস্তাব করিবার জন্য আমি এই চিঠি 

লিখিতেছি | আপনাকে তাহা গভীরভাবে বিবেচনা করিয়! দেখিতে 

অনুরোধ করি | প্রস্তাবটি আমাদের ভবিষ্যতের সমস্ত কর্মপন্থা এবং 

ভারতে বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিকাশ সম্পফিত। এইখানে স্বামীজীর 
সহিত তাহা লইয়া আলোচনা করিয়াছি। তিনি অনুকূল মনোভাব 
পোষণ করেন । আরও বিশদভাবে আমাদের এখনও আলোচনা 
করিতে হইবে । তাহার ফলাফল যথাকালে আমি জানাইব। 

বাহিরের সি. এস. পি. বন্ধুদের নিকট প্রস্তাবটি ইতিমধ্যে আমি 
পাঠাইয়াছি। সম্ভবত তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তৎসহ অনুশীলন 
বন্ধুরা এই সুত্রে আপনার সহিত দেখা করিতে পারেন । 

প্রস্তাবটি সম্পর্কে কিছু বলিবার পূর্বে কী চোখে আমি বর্তমান 

পরিস্থিতি ও আসন্ন ভবিষ্যংকে দেখিতেছি সে সম্পর্কে আপনাকে 
সংক্ষেপে একটা ধারণ দিতে চাই। 
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আমার মনে হয় অ।্দ আমাদের মৌলিক কর্তবা 'এমন একটি 
কর্মপন্থা শির্ধারিত কর] মূলত যাহ। কংগ্রেস হইতে স্বতন্ত্র । কংগ্রেস 

যদি আইন অমান্য আন্দোলন শুক করে তবুও এই কর্তব্যের গুকন্ব ও 

প্রয়োজনীয়তা কিছুমাত্র হাস পাইবে ন।। আইন অমান্য আন্দোলন 
মদি ওক হয় তাহা হইলে তাহার উদ্দেশ্য যে সাম্াজাবাদের নিকট 
হইতে স্ুুধিধা আদায় করার বেশী কিছু থাকিবে না ইহাতে বিন্দুমাত্র 
সন্দেহের অবকাশ নাহ । জওহরলাল যতই বলুন দিল্লী প্রস্থাব মোটেই 
মৃত 'ও বিলপ্ু হয় ন|ই। যে মুহুর্তে ব্রিটিশ সরকার আপসের ইচ্ছ। 
প্রকাশ করিবে সর্দে সঙ্গে তাহাকে বাহির করা হইবে । অতএব, 
মাতাই হোকি না কেন আমাদের সম্দুখে যে সুনিশ্চিত পরিণতি দেখ। 

যাই ৩ছে "গাভা এ্ট, কংশ্রেস যে কোন মূল্যে সাস্রাজ্যবাদের সহিত 

'আাপসরফা করিলে মূল্য বেশি হইবে ন। কম হইবে উভয়পক্ষের 
গরজের পর্ণ তাহা শিভর করিবে । 

এদিন আমরং আমাদের এখনকার কান্দের ভিত্তি হিসাঁবে পিয়া 

লইয়াছিলাম যে? রাজনীতিক্ষেত্রে কংগ্রেসই কাজ করার প্রধান 
ভাতিয়ার_সাআজ্যবাদের বিরুদ্ধে 'একটি বহুশ্রেণিক ফ্রণ্ট (তার 
এন্ড শ্রান্থে শ্বমিকর।, অপর প্রান্তে জাতীয় বুর্জোয়।) | অতঃপর সম্পুর্ণ 
বিপরীত সিদ্ধান্ত হইতে আমাদের কাজে অগ্রসর হইতে হইবে ; তাহা 

এই, রাজনীতিক্ষেত্রে কাজ করিবার প্রধান ভিন্তি কংগ্রেস আর 

নাই । আমার বক্তব্য এই নয় যে, জনসাধারণের উপর কংগ্রেসের 

প্রভাব লোপ পাইয়াছে (যদিও ইহার বিপরীত ব্তমানে যত সত্য 

গত কথেক বংসরের মধ্যে কখনই তেমন হয় নাই ; যথ। 2 কংগ্রেসের 
উপর জনসাধারণের যতটুকু প্রভাব ছিল তাহ। লোপ পাইয়াছে ), 

অথবা তাঠার সাভ্রাজ্যবাদকে বিরোধিতা করার ভূমিকা] শেষ 

ভষ্টয।|ডে। বলিতে কি, বর্তমান পরিস্থিতিতে এইরূপ বিরোধিতার 

সন্তাবা 5! তাধিক । কিন্ত তাহার উদ্দেশ্য হইবে দিল্লী প্রস্তাবের দাবি 
অনুযান্মী কিছু অর্জন করা । এমন কোন সম্ভাবনাও নাই যাহাতে 
বর্তমান অবস্থায় আমাদের পক্ষে কংগ্রেসকে প্রভাবিত কর] সম্ভব | 
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কংগ্রেসের মধ্যে যে পরিবর্তন হইয়ছে এইখানে তাহার উষ্লেখ 

কর। প্রয়োজন । এখনও ইহা গণভিত্তিক সংগঠন আছে ঠিকই কিন্ঠ 
ইহার নেতৃত্ব আগের চাইতেও অধিকতরভাবে যে গোষ্ঠীর কুক্ষিগত 
তাহ! গণবিরোধী (শ্রমিকবিরোধী, কৃষকবিরোধী, এমন কি 

কিছুমাত্রায় অগণতান্ত্রিক) এবং ভাবাদর্শে ও সহান্ুভূতিতে সম্পূর্ণরূপে 

বুজোয়। | কৃষক, শ্রমিক ও বামপন্থী জাতীয় প্রভাবগুলিকে পুথক 
করিয়! দেও্ডযা হইয়াছে । এই অবস্থ।য় গণবিপ্লব সংক্রাস্ত কাজের জন্য 

কংগ্রেসের মুখাপেক্ষী হওয়। চরম বাতুলতা! হইবে | উপরস্থ কংগ্রেসের 
সংগ্রাম দি শুক হয় এবং যখন শুরু হইবে বিপ্লবের দিকে আমর। 
তাহার মোড় ফিরাইতে পারিব এইরূপ আশ। কর। আমাদের পক্ষে 

স্ুদূরপরাহত। তাহাপ্ন যে কোনই সম্ভাবনা নাই তাহা আমাদের 
ধরিয়। লইতে হইবে | 

বর্তমানে আমরা কেন কংগ্রেস হইতে স্বতন্ত্রভাবে রাজনৈতিক গণ- 
আন্দোলনের ভিত্তি রচনার প্রয়াস করিতোছ তাহার আরও একটি 
কারণ আছে । কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় স্বাধীনত। অর্জন কর।। 

স্বাভাবিকভাবে 'এই উদ্দেশ্য কেবলমাত্র বৈপ্লবিক উপায়েই সাধিত 

হইতে পারিত ; এবং কংগ্রসের নিকট আশ। করা গিয়াছিল তাহ 

বিপ্লবের পথে কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইবে (তাহার ছিদাসঙ্কোচশহ )। 
বর্তমান অবস্থায় এই উদ্দেশ্যের যতখানি পালন কর! কংগ্রেস (বর্তমানে 

তঘেরূপ সংগঠিত ) অভিপ্রেত বলিয়া মনে করে তাহ! শাম্রাজানাদের 

সহিত আপস করিয়। পালন করার সম্ভাবনা যথেই ব্ুহিয়াছে। 

নিঃসন্দেহে আপসের জন্যও চাপ দেওয়। দরকার এবং নিঃসান্দেতে 

প্রেস এই চাপ চালাইয়! যাইবে (এমন কি কোশ প্রকারের 

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ঝু'কি লইয়াও )। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর রক্তদানে 

প্রীরাজাগোপালাচারী যে ক্ষমতা “দখলে”র আশ। করেন তাহ পূর্ণ 
স্বরাজ নয়। শ্রীনাজাগোপালাচারীর এবং তাহার কংগ্রেসের পক্ষে 

ইংরাজের সামরিক ও অর্থনৈতিক অভিভাবকতা বজায় রাখিয়া 

তাহাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী যতথানি স্বরাজ তাহার! লইতে পারেন; 
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তাহ! ঠিক ততথানি স্বরাজ হইবে ('অভিভাবকতার উদ্দেশ্ত*+তাহাদের 
“্যরাজ”গকে বহিরাগত আন্রমণ হইতে ও ভিতরকার “বিশৃঙ্খলা” 

হইতে রক্ষা করা, 'এবং অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থাকে সংরক্ষিত কর! ও 
নিরাপদ রাখা )। কোন কোন অবস্থায়, যে অবস্থার উদ্ভব দেরিতে ন! 

হইয়। শীঘ্রই হইতে পারে, ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর নিকট এই প্রকাৰ ব্যবস্থা 
বিসদৃশ বলিয়া যে বোধ হইবে না, তাহা! আশ। কর! ছুরাশা নয়। 

ইহ হইতে আমাদের এই সিদ্ধান্তে আসিতে হয়,যে আমরা 
একটা পধীয়ের শেষ প্রান্তে আসিয়! পৌছিয়াছি। সাম্রাজ্যবাদের 
বিকদ্ধে ভারতীয় জনগণের ( জাতীয় বুর্জোয়জ্রেণী, শহরবাসী মধ্যবিস্ত, 
কৃষকসমাজ, শ্রমিকদল ) মিলিত আক্রমণ শেষ দশা আসিয়াছে । 

জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী এবং মধ্যবিস্তশ্রেণীর একটা অংশ এই সংগ্রামকে 
পরিহার করিতেছে (জাতীয় 'প্রতিরক্ষ/! ইত্যাদির নামে )। 

সাম্রাজ্যবাদের নিকট হইতে কিছুট। ক্ষমতা তাহারা আয়ত্ত করিতে 

পারে; কিন্ত তাহ।দের নিকট আশ কর! ঘায় না যে, সাআাজাবাদের 

সমস্ত নিদর্শন নিশ্চিহ্ন না হওয়। অবধি তাহারা লড়াই চালাইয়! 
যাইবে । সাআ্রজ্যবাদের মাহা অবশেষ থাকিবে তাহা! নিশ্চিহ্ন করিবার 

'এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে আগাইয়। লইয়। যাইবার দায়িত্ব শ্রমিক; 
কৃষক ও নিয়মপ্যবিভ্তশ্রেণীগুলির উপর বর্তাইবে । অতএব ভারতের 
মত দেশে দ্বিতীয় পর্যায়ে কষকশ্রেণীপ ভূমিক! প্রাধান্য লাভ করিতে 
বাধ্য এবং এই পধায় মুখাত কৃষিবিপ্রবের পর্যায় । ইহ। দ্বারা এই 
বোঝায় যে, বুর্জোয়। গণতান্থিক বিপ্লবের (কৃষিবিপ্রব তাহারই অংশ ) 
কাল শেষ হয় নাই এবং 'প্রলেতারীয় ব। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায়, 

এখনও আসে নাই । তবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্রবের দ্বিতীয় অংশের 

(কুষিবিপ্লব তাহারও অংশ ) অবসান হয় নাই 'এবং প্রলেতাবীয় ব! 

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায় এখনও আসে নাই। কিন্তু বুর্জোয়! 
গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম অংশ (সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সর্বদলীয় 
মিলিত সংগ্রামের কাল ) শেষ হইয়াছে এবং দ্বিতীয় ও শেষ অংশ 
কৃষিবিপ্রব শুরু হইতেছে। 
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এখানেও আমি বলিতেছি না সতাসতাই কৃষিবিপ্লব শুরু হইয়া 
গিয়াছে, এই অর্থে যে কষকর1 জমিদারদের জমি দখল করিতে, গ্রাম 

হইতে তাহাদের বিতাড়িত করিতে, বড় বড় জোত-জমি নিজেদের 

অধিকারে আনিয়া নিজেদের মধ্যে তাহ। বাটোয়ারা করিতে নিজেরাই 
উদ্যোগী হইতেছে । এই অবস্থা এখনও দেখ! দেয় নাই যেমন দেখা 

দিয়াছিল চীনে ১৯২৭ সালে । কিন্ত আমি যাহা বিশেষভাবে বলিতে 

চাই তাহ! এই যে ভারতীয় বিপ্লবের পুব-পধায়ের শেষ অবস্থায় 

পৌছিয়াছে, এবং এইবার পরবর্তাঁ পর্থায়কে ত্বরান্বিত করিতে আমা- 
দিগকে সুনিশ্চিত ও সুস্পষ্টভাবে প্রস্তুত হইতে হইবে । 

কোন কোন মহলে এখনই সোভিয়েত গঠনের কথা শোনা 
যাইতেছে । ইহ! স্টালিনের কথ! অনুযারী “হার মানিতে ঝাঁপ দেওয়া” 

__-একট! পুরা পর্যায় উল্লন্ষন কর।। নিঃসন্দেহে কিষাণসভা গুলির 
অস্তিত্ব রহিয়াছে এবং সর্বত্র তাহাদিগের অভ্যুত্থান হইবে এবং তাহার 

প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিবে এবং যথার্থ কিষাণ সোন্ডিয়েতগুলির 

জীবন্ত অগ্রনূৃত হইবে | ( আমাদের “সোভিয়েত কথাটি খণ করিবার 

প্রয়োজন নাই। বৈপ্লবিক এতিহামণ্ডিত সহজবোধ্য নাম হিসাবে 
“কিষাণস'ভাই? যথে্ ভাল ।) 

উপরে যাহ! বলা হইল তাহাতে ইহাই বোঝায় যে, আমাদের 
দৃষ্টি কংগ্রেস হইতে কিষাণলভায় ফিরাইতে হইবে । খুব বেশী-সংখ্যক 
কিষাণসভা নাই এবং তাহাদের সংগঠন কংগ্রেসের মত অত ব্যাপক 
নহে, ইহ সত্য হইলেও ইহাতে আমাদের দমিবার কোন কারণ নাই । 

উপযুক্ত পথনির্দেশ এবং ঠিকমত স্লোগান পাইলে তাহার! ভূ'ইফোডের 

মত সর্বত্র জাগিয়া উঠিবে। 
কিষাণসভাগুলির উপর আমার গুরুত্ব আরোপ করিবার 

অর্থ যেন এই কর] না হয় যে, আমরা আমাদের অন্যান্য কাখকলাপ 

এবং প্রলেতারীয় বিপ্লবের জন্য এ সহ আমাদের যাহা কর্তব্য তাহ? 

অবহেলা! করিব। শ্রমিকাশণীর আন্দোলনের প্রতি আমাদের সধদা 
দৃষ্টি রাখিয়। বাইতে হইবে । 
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কংগ্রেসে আমাদের থাক! উচিত হইবে, না, তাহ] ত্যাগ করা 
বিধেয় এই প্রশ্থে কিছু কিছু লোক উত্তেজিত হইয়া ওঠে । আমার 
নিকট এই প্রশ্নের গুরুত্ব তেমন নাই । আসল কথা, আমাদের নিকট 

কংগ্রেস আর বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের সংগঠন নয় এবং এই কারণে 

এইবপ ক্রিয়াকলাপের জন্য আমাদের স্বতন্ত্র ভিত্তি প্রস্তুত করিতে 
হইবে । যতদিন কংগ্রেস কোন প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যসাধন করিবে 
আমর! কংগ্রেসে থাকিয়। যাইতে পারি । কিন্তু আমর। জনক্কাধারণকে 
তাহাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির জন্ত কংগ্রেসের মুখাপেক্ষী 
হইয়া থাকিতে বলিতে পারি না । জনসাধারণকে কংগ্রেসের সহিত 

বাঁধিয়া রাখিলে তাহাদের চরম অনিষ্টসাধন হইবে এবং বিপ্লবের 

সবনাশ করা হইবে। কংগ্রেসের উপপ্ন জনসাধারণের নিরবতা দূর 
করা আমাদের সুস্পষ্ট কর্তব্য ৷ ইহার জন্য জনসাধারণকে কংগ্রেসের 

বিরুদ্ধে দাড়াইতে বলিবার প্রয়োজন নাই | তবে আমাদের দ্লইটি 

জিনিস করিতে হইবে: একটি ইতিবাচক। আরেকটি নেতিবাচক । 

সহজ ভাষায় বর্তমান কংগ্রেস নেতৃত্বের চরিত্র জনসাধারণের নিকট 

আমাদের ব্যাখা! করিয়া বুঝাইতে হইবে (নেতিবাচক )। তাহাদের 
সংগ্রাম করিবার নিজন্ব সংগঠনগুলি আমাদের গড়িয়া তুলিতে হইবে 
এবং একমাত্র তাহাদের উপৃর নির্ভর করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে 

হইবে | 
আমার ধারণা অন্ুযায়ী আমাদের যখন এই কর্তব্য, তখন, সব- 

প্রথমে আমাদের যাহা করিতে হইবে, একটি বৈপ্লবিক মতাদর্শসমন্থিত 
একটি বৈপ্লবিক দল, অর্থাৎ, একটি বৈপ্লবিক সমাজতান্ত্রিক পার্টি গড়িয়া 

তোলা । আমার নিজন্ব পার্টি, সি. এস. পি. সম্পর্কে বল! চলে । 

আমাদের সম্মুখে যে কর্তব্য রহিয়াছে তাহার পক্ষে ইহার গঠন অত্যন্ত 
অনুপযোগী । সমস্ত বিপ্লবীদের একটি বৈপ্লবিক পার্টিতে একত্রিত 
করিরার সুবর্ণ সুযোগ এখন দেখা গাছে । আমর! একেবারে নূতন 

' করিয়া শুরু করিব, ইহা! ধরিয়া লইন্ঞে দেশের বিভিন্ন বৈপ্লবিক 
ধারাকে একই প্রবাহে, মিলিত করা সম্ভব'হইতে পারে" । এবং ইহাই 
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আমার প্রস্ত/ব। সি. এম. পি, অনুশীলন, করওয়ার্ড রক, কীতি। লেবার 

পার্টি এবং অনুরূপ অন্যান্য দল বা ব্যক্তিদের লইয়া আন্বন আমরা 
নৃতন একটি বৈপ্লবিক পাটি গড়িয়া তুলি। এমন একটি পার্টি যাহ 

পুরোপুরি মার্কসবাদ লেনিনবাদে নির্ভরশীল, যাহা! আর সব রাজ- 
নৈতিক পার্টি ও সংগঠন হইতে স্বতন্ত্র । আমি মনে করি ইহা খুবই 
সম্ভব যদি আপনি ইচ্ছা করেন । সি. এস. পি.কে নৃতন পার্টি কেবল- 
মাত্র মঞ্চ ও আবরণ হিসাবে এবং যতদিন আমাদের নিকট সম্ভবপর 

বলিয়া বিবেচিত হইবে, বিশেষ করিয়া কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কাজ 
কয়া যাইতে বজায় রাখা যাইতেও পারে, নাও পারে । 

যাহাদের লইয়া নৃতন পার্টি গঠিত হইবে তাহাদের মধ্যে সি-পি.র 
উল্লেখ আমি করি নাই । যেহেতু সি. পি. তাহার নিজন্ব গঠনতন্ত্র এবং 

সি. আই.-এর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী অপর কোন সমাজতান্ত্রিক পার্টিতে 
নিজন্ব অস্তিহ্থ বিলুপ্ত কর্সিতে পারে ন। | যগ্পি তাহার! মুখে তাই 

বলে, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য অপর পার্টিতে প্রবেশের এবং তাহা 
দখলে ( ভাডিবার ) স্বযোগ লওর়া | অতএব নৃতন পার্টিকে সি. পি. 
হইতে ম্বতন্ থাকিতে হইবে কিন্ক উভয়ের মধ্যে কাজের ভিত্তিতে 

একটা বোঝাপড়া থাকিবে । 

ইহার অর্থ এই নয় যে নূতন পার্টি সি.আই.-বিরোধী হইবে বলিয়া 
আমি মনে করি । বাস্তবিকপক্ষে আমাদের মক্ষোর সহিত যোগ রক্ষা 

করিতে হইবে এবং আমাদের বিপ্লবে সোভিযেতের সাহাযা আমর! 

চাহিব। তবে তাহ। তাহ।র নিজস্ব নীতি অনুসরণ করিবে, মক্ষোর 

নির্দেশে চলিবে ন। | 

আমার ধারণ! নৃতন পার্টিটি হইবে সম্পূর্ণভাবে গুপ্ত পার্টি এবং 
তাহাতে বিপ্লবীর! সর্দ1 কর্মরত থাকিবে । ইহার ক্রিয়াকলাপের মধ্যে 

থাকিবে--( বাক্যটি আমি অসমাপ্ত রাখিলাম । আপনি কারণ কী 

বুঝিবেন।) মি 
আমার প্রস্তাব সংক্ষেপে এই ' এই ব্যাপারে আমি অত্যন্ত 

আগ্রহী । এবং আপনাকেও আমার অনুরোধ; যথেষ্ট গুকত্বের সহিত 
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ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আশা করিতোছ পরের মাসের 

শেষে আমি বাহির হইব । আপনার বিচারের সময় আপনার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করিব। ইত্যবসরে অনুগ্রহ কিয়! ওথানুকার 
বন্ধুদের সহিত; বিশেষ করিয়া অন্শীলন বন্ধুদের সহিত আলোচনা 
করিবেন । শর্মাজী মারফত আপাতত আগ্লনি কী পরামর্শ দেন 

আমাকে জানাইতে পারেন | যদি আমরা এই পরিকল্পন। অনুযায়ী 
কাজ করিতে পারি। তাহ! হইলে ভারতে বড় আকারের কিছু একটা 
করিয়! উঠিতে আমর] সমর্থ হইব। 

পার্টির কথ ছাড়াও সংগ্রামের জন্য এবং ক্ষমতা দখলের জন্য 
আমাদের গণসংগঠন প্রয়োজন | প্রধানত কিষাণ ও মজছুর- 
সভাগুলিতেই আমি সেইরূপ দেখিতেছি | কৃষক ও শ্রমিকদের বিরাট 

ইউনিয়নে (কংগ্রেস মফ পেজান্টস্ আগু ওয়ার্কার্স সোভিয়েটস ) 
এইগুলকে মিলিত করিতে হইবে । আসন ভবিষ্যতে এই ইউনিয়ন 

গঠন কর! আমাদের অহ্াতম লক্ষ্য হইবে । 
আশ। করি আপনর স্বাস্থ্য ভাল আছে এবং আপনার নিতান্ত 

প্রয়োজনীয় বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছেন । আমরা এখানে সম্পূর্ণ 

স্ম্থ আছি। 

শুভেচ্ছাসহ 
আপনার 

কমরেড 


